LAVADORA DE PISOS VIPER AS7690T

Competência na limpeza diária de pisos.
Autonomia, mobilidade e robustez em um só equipamento!

EMPRESA DO GRUPO NILFISK

Uma solução mais conveniente, rápida,
fácil e eﬁcaz para limpeza diária de pisos
www.nilfisk.com.br
A Lavadora e secadora de pisos VIPER AS7690T, prioriza o
desempenho inteligente, design simples e operação
amigável em áreas de médio a grande porte. A lavadora
AS7690T está equipada com decks de duas escovas para
uma limpeza rápida e eﬁcaz.
Esta lavadora de pisos é a solução ideal para os gerentes de
instalações e para as empresas de limpeza que precisam de
resultados impressionantes em áreas com pisos de grande
sujidade e com necessidade de realizar a lavagem pesada da
superfície de pisos diariamente.

Lavadora AS7690T

As principais características são:
Controle intuitivo de todas as funções com painel de
controle e display LCD;
Ÿ O modo Eco e Silencioso resulta em custo reduzido e
maior produtividade diurna;
Ÿ Possuí tração, tornando a operação mais fácil e
ergonômica para trabalhos em períodos mais longos;
Ÿ Fácil manutenção diária com acesso conveniente a todos
os componentes como a bateria, tanque e escovas, sem
uso de ferramentas.
Ÿ

Painel de controle intuitivo com tela LCD
( AS7690T na foto)

Tanque de recuperação com alça para facilitar na
hora de levantar ou inclinar

Especiﬁcações Técnicas
Descrição

Revendedor(a):

AS7690T

Autonomia uso normal

4hs

Autonomia uso modo ECO

6hs

Tanque de solução e de recolhimento (L)

85 / 90

Faixa de Limpeza (mm)

800

Largura do rodo (mm)

950

Nível de pressão sonora (dB(A))

69 ± 3

Nível sonoro - modo silencioso

65 ± 3

Pressão da escova regulável (kg)

35 / 43 / 51

Produtividade Teórica / Real (m2/h)

3.040 / 1.670

Velocidade máxima (km/h)

4

Baterias

4x6V 250Ah C20

Discos de escovas

2 x 405 mm

Suporte para ﬁbra de lavagem

2 x 380 mm

Fluxo de água regulável (L/m)

(0.9 / 1.5 / 2.2 / 3)

Comprimento x Largura x Altura (mm)

1550 x 950 x 1020

Bandeja de detritos

Incluído

Botão One-Touch™ de acionamento rápido

Incluído

Botão On-Off para desinstalar escovas

Incluído

Modo ECO - até 50% mais autonomia

Incluído

