
AS5160-serie

Neem het zekere voor het onzekere
- schrobzuigmachines die de productiviteit naar een 
  nieuw niveau tillen

ONDERDEEL VAN DE NILFISK GROUP



Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel met alle 
hoofdinstellingen 

De Viper AS5160 zijn zeer productieve achterloop-schrob-
zuigmachines met een accu- en tankcapaciteit om uren 
schoon te maken. Met een werkbreedte van 51 cm en een 
tankcapaciteit van 61 liter zorgen deze machines ervoor 
dat elke schoonmaaktaak snel en probleemloos uitvoer-
baar is. De machines zijn goed in balans en wendbaar 
dankzij de grote wielen en de sterke zwenkwielen.

Voor een intensieve reiniging of voor het onderhoud van
grote gecoate vloeroppervlakken levert de AS5160TO met
zijn orbitale schrobdek een multidirectionele schoonmaak-
prestatie met een laag water- en schoonmaakmiddelver-

Dealer:

Waterpeilindicator Effi ciënt orbitaal schrobdek voor intensieve reini-
ging of het strippen van vloeren

Technische specifi caties
Omschrijving AS5160 AS5160 AS5160T AS5160T AS5160TO

Schoon-/vuilwatertank (l) 61/61 61/61 61/61 61/61 61/61

Geluidsniveau (dB(A)) 69+/- 3 69+/- 3 69+/- 3 69+/- 3 69+/- 3

Zuigmondbreedte (mm) 790 790 790 790 790

Borstelmotor (W) 450 450 450 450 750

Zuigmotorvermogen (W) 350 350 350 350 350

Vacuüm (MMH20) 1200 1200 1200 1200 1200

Bruto voertuiggewicht 214,8 214,8 222,8 222,8 240

Lengte x breedte x hoogte (mm) 1310x550x1000 1310x550x1000 1310x550x1000 1310x550x1000 1310x550x1000

Artikelnummer 50000398 50000532 50000403 50000533 50000549

Standaard accessoires
AS5160 AS5160 AS5160T AS5160T AS5160TO

Borstel VF90417 VF90417 VF90417 VF90417 -

Zuigstrips voor VF90119 VF90119 VF90119 VF90119 VF90119

Zuigstrips achter VF90120 VF90120 VF90120 VF90120 VF90120

Accu 12V AGM 1464853000 1464853000 1464853000 - -

Vloerreiniging wordt een fl uitje 
van een cent

www.vipercleaning.com / hello@vipercleaning.com

Er zijn nog meer accessoires verkrijgbaar, zie voor verdere informatie www.vipercleaning.com

bruik. Het rechthoekige shrobdek maakt hoeken goed 
bereikbaar en snel te reinigen.

•  Schoon- en vuilwatertanks met een grote capaciteit van 
61 liter 

• Ingebouwde lader voor eenvoudig laden van de accu
•  Veiligheidsschakelaars ingebouwd in de handgreep
•  Discversie leverbaar met of zonder tractiemotor
• Orbitale versie die water en reinigingsmiddel bespaart

en voorzien is van een tractiemotor 


