
 

EMPRESA DO GRUPO NILFISK

AS710R
 

IDEAL PARA LAVAR E SECAR ÁREAS DE TRÁFEGO PESADO E DE MÉDIO PORTE

GRANDE NO TAMANHO, COMPACTA NO PREÇO

Com 120 litros de tanque de solução e recuperação, baterias seladas e ótima relação custo benefício, a Viper AS710R é a 

solução ideal para áreas maiores que 5.000 m².

§ Simples e fácil de operar: Painel de controle intuitivo. Com apenas um toque no botão. Menu simples e de fácil 

utilização para configurações das operações a serem executadas; 

§ Robusta e Poderosa: Acionamentos mecânicos para levantar ou abaixar a escova e o rodo. Possuí para-choque 
dianteiro que protege a máquina; 

§ Confiável e Segura: Controle automático com velocidade reduzida nas curvas, assento ergonômico com sensor de 

segurança e botão de emergência com desligamento geral da máquina;

§ Armazenamento do rodo com fixação na parte traseira da máquina, facilitando o transporte em lugares estreitos;

§ Conta com suporte para dispositivos eletrônicos e uma porta USB que fornece solução rápida para carregar  celular 

ou tablets.

§ Carregador de baterias ‘onboard‘ integrado. É só plugar e carregar a bateria em qualquer tomada.

Adequada para a limpeza interna e diária em áreas de tamanho médio como estações ferroviárias, estacionamentos, 

shopping centers, centros de exposições, escolas, hotéis, instituições públicas e outros ambientes comerciais.

Abrindo caminhos com produtos de limpeza simples, confiáveis e poderosos.
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Nilfisk Equipamentos de Limpeza Ltda.
São Paulo / SP - Brasil
Phone:  +55(11) 3959-0300
www.nilfisk.com.br

Abrindo caminhos com produtos de limpeza simples, confiáveis e poderosos.

AS710R

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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AS710R

Produtividade teórica e prática (m²/h)

Autonomia até (h/min)

Tanque de solução (l)

Tanque de recuperação (l)

Faixa de limpeza (mm)

Diâmetro da escova (mm)

Pressão da escova (kg)

Vácuo (mmH 0)2

Largura do rodo (mm)

Nível de pressão sonora (dBA)

Velocidade da escova (rpm)

Motor da escova (w)

Motor de aspiração (w)

Motor de acionamento (w)

Velocidade máxima (km/h)

Capacidade de inclinação (%)

Largura da lavagem (mm)

Tipo de bateria

Compartimento da bateria (CxLxA) (mm)

Peso líquido (kg) (Tanque vazio com bateria)

Peso máximo de carga (kg)

Tamanho do reservatório (CxLxA) (mm)

Comp x Largura x Altura (mm)

Código nº

Item

VR13240

VR14300

VR16000

VR16002

VR16003

VR14303

VR17006

VR17606

AS710R

Carregador

Escova

Kit Rodo de Alumínio

Lâmina do rodo frente

Lâmina do rodo traseiro

Suporte de Disco 14"

Mangueira de Aspiração

Mangueira de Esgotamento (Dreno)

Acessórios Padrão e de Reposição


