AS5160
DÊ UM PASSEIO NO LADO LIMPO
LAVADORA E SECADORA PROJETADA PARA AUMENTAR A PRODUTIVIDADE

NOVA IA
R
BATE

Operação leve e simplificada. Para o usuário, a maior parte do trabalho será como uma caminhada no parque.
§

Grande capacidade do tanque, com 61 litros de solução/recolhimento;

§

A escova pode ser instalada e desinstalada automaticamente ao toque de um botão;

§

Medidor de horas e indicador de nível de água manterá o operador atualizado;

§

Máquina bem equilibrada e fácil de manobrar graças às suas rodas grandes e rodízios fortes;

§

Robusto e sólido: sistema de chassis estável e rotacional, tanques produzidos em rotomoldados;

§

Quando é hora de esvaziar, recarregar e limpar a máquina, todo o manuseio pode ser facilmente realizado devido
seu design, economizando tempo e custos na operação.

Uma escolha de custo acessível e atraente para limpeza em hotéis e restaurantes, ônibus e estações de trem, fábricas,
supermercados, shoppings, hospitais, escolas e outras instituições.

EMPRESA DO GRUPO NILFISK
Abrindo caminhos com produtos de limpeza simples, confiáveis e poderosos.

AS5160
DÊ UM PASSEIO NO LADO LIMPO
LAVADORA E SECADORA PROJETADA PARA AUMENTAR A PRODUTIVIDADE

Uma escolha acessível e atraente para limpeza em hotéis e restaurantes, estações
de ônibus e trem, fábricas, supermercados, shoppings, hospitais, escolas e outras
instituições.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Item
Produtividade Teórica e Prática (m²/h)
Autonomia média de duração de carga até (h)
Tanque de solução (l)
Tanque de recuperação (l)
Diametro da escova(mm)
Nílvel de pressão da escova(kg)
Largura do rodo(mm)
Nível de pressão sonora (dB (A))
Vácuo (mmH20)
Rotação do motor da escova (rpm)
Motor da escova(w)
Potência do motor de aspiração(w)
Tipo de bateria
Compartimento da bateria (LxWxH) (mm)
Peso líquido (tanques vazios, com baterias) (kg)
Peso máximo de carregamento(kg)
Comprimento x Largura x Altura(mm)
Velocidade de trabalho (km/h)
Motor de acionamento(w)
Capacidade de inclinação (%)
Código

AS5160
2.200 / 1.150
4h
61
61
510
27
790
69 +/- 3
1200
150
450
350
2x12V 130Ah AGM
350x350x300
85
214,8
1310x550x1000
0-4.5
2
50000398

Acessórios Padrão e de Reposição
Carregador
Escova
Kit Rodo de Alumínio
Lâmina do rodo frente
Lâmina do rodo traseiro
Suporte de Disco 20"
Mangueira de Aspiração
Mangueira de Esgotamento (Dreno)

AS5160
VR27041
VF90417
VF90135
VF90119
VF90120
VF90454
VS10601
VS10602

Acessórios Opcionais
Kit de retenção do disco/PAD
Kit anti-respingo escova/disco
Lâmina do rodo frente PU
Lâmina do rodo traseiro PU

AS5160
VS10131
VS10151
VF90148
VF90149

Painel de controle com exibição intuitiva e botões

Indicador: Nível de água com o volume visível no
tanque

Fácil de manobrar e transportar: Rodas grandes e
rodízios fortes, tornando a máquina bem equilibrada.

Operação fácil e conveniente: interruptores de
segurança de 2 pcs

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.

