
AS5160 series

Limpar será tão fácil como dar um 
passeio 
- lavadoras projetadas para aumentar a produtividade

PARTE DO GRUPO NILFISK



As lavadoras da linha Viper, são altamente produtivas com 

capacidade de bateria e tanque para limpar por horas.

Com uma largura de trabalho de 51cm e uma capacidade do 

tanque de 61L, essas máquinas tornam o trabalho mais rápido e 

fácil. 

Estas lavadoras são bem equilibradas e fáceis de manobrar, 

graças às grandes rodas principais e aos fortes rodízios de apoio.

Para uma limpeza intensa ou manutenção de grandes áreas de 

piso revestido, a AS5160TO, com sua plataforma de lavagem 

orbital garante desempenho de limpeza multidirecional com 

baixo consumo de solução e detergente. 

 

 

Revendedor:

Painel de controle amigável com todas as configurações 
principais

Indicador de nível da água do tanque Plataforma de lavagem orbital eficiente para limpeza 
intensiva ou remoção do revestimento do piso

Especificações técnicas

Equipamento AS5160 AS5160TO 

Tanque de solução / recuperação (L)

Nível de pressão sonora ( dB(A) )

Taxa de produtividade (m²/h)

Largura do rodo (mm)

Motor da escova (W)

Pressão da escova (Kg)

Potência do motor de vácuo (W)

Vácuo (mmH 0)2

Peso bruto (Kg)

Comp x Larg x Alt (cm)

61/61

69 +/- 3

2200

790

450

27

350

1200

214,8

131 x 55 x 100

50000398

61/61

69 +/- 3

2040

2200

750

40-50

350

1200

240

131 x 55 x 100

50000532Referência

Acessórios Padrão

AS5160 AS5160TO

Escova 

Lâminas do rodo frontal 

Lâminas de rodo traseiras NR

Bateria 12V

Carregador 24V

VF90417

VF90119

VF90120

-

VR27040

-

VF90119

VF90120

-

VS13261

www.viperbrasil.com.br

Mais acessórios opcionais estão disponíveis, consulte mais informações em www.viperbrasil.com.br

Limpar pisos será como dar um 
passeio no parque

Equipamento

Além disso, sua plataforma quadrada garante uma melhor 

limpeza até mesmo nos cantos de difícil acesso.

Ÿ Tanque de solução e recuperação com capacidade para 61L

Ÿ Chaves de segurança embutidas na alça

Ÿ Versão em disco disponível com ou sem motor de tração

Ÿ A versão orbital economiza água e detergente, e é equipada 

com motor de tração. Além disso, é possível levantar e 

abaixar automaticamente  sua  plataforma de lavagem.

Nilfisk Equipamentos de Limpeza Ltda.
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