
Compacte blower met 3 snelheden

Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.

16740

De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

De VIPER BV3 blower biedt een krachtige en effectievere manier om zelfs
grotere vloeroppervlakken snel te drogen, daarnaast verplaatst hij snel
onaangename geuren in toiletten. Een ideale oplossing voor hotels,
scholen en kantoren.
De VIPER BV3 blower is flexibel en eenvoudig in gebruik. De VIPER
blower kan in verschillende blaashoeken worden opgesteld. Behaal
maximale efficiëntie door tot 3 blowers met elkaar te verbinden. Met een
gewicht van slechts 10 kg is de blower gemakkelijk te dragen, op te
bergen en te verplaatsen.
Aangedreven met een nieuwe 3 snelheden inductiemotor met thermische
beveiliging zal de BV3 energie en kosten besparen. De sterke kunststof
behuizing biedt bescherming en is robuust en direct klaar voor gebruik in
elke omgeving. Dankzij de lange levensduur en het lage energieverbruik
geeft de VIPER BV3 de laagste operationele kosten.

• Kosteneffectief: Nieuwe 3- snelheden inductiemotor met verbeterd
energieverbruik

• Betrouwbaar: Beschermd tegen oververhitting, uitgevoerd met een
sterke kunststof behuizing

• Flexibel: eenvoudig in diverse blaashoeken te plaatsen
• Compact: modern ontwerp voor eenvoudig verplaatsen en handig opbergen. Kan gestapeld worden tot 3 lagen, heeft een snoer-

oprolmechanisme en optioneel een verstelbaar handvat

● Standaard uitrusting

Model BV3-EU AIR
BLOWER 250W

Artikelnummer 50000381

Kenmerken

Optioneel inklapbare duwbeugel ●

Kabelopbergmogelijkheid ●

Technische specificaties BV3-EU AIR
BLOWER 250W

Snelheid (tpm) 1000/1200/1400

Voltage (V) 220-240

Frequentie (Hz) 50

Nominaal vermogen 250w (1/3HP)

Luchtstroom, max. 2000/2200/2400

Werkgeluidsniveau (dB(A)) 64/68/72

Kabellengte (m) 6.5

Afmetingen, L x B x H (mm) 405x402x468

Transportgewicht (kg) 10

Huidig vermogen, nominaal (A) 1.1/1.2/1.7A

Werksnelheid (km/u) 3

Tapijtreinigers VIPER air blower BV3
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● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires Artikelnummer
Minimale
hoeveel

heid

BV3-EU AIR
BLOWER

250W

VIPER accessoiresVIPER accessoiresVIPER accessoiresVIPER accessoires

FLEXIBILITY TROLLEY KIT OPTIONAL VV78406 1 ○
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