AS530R

CONFIÁVEL, SIMPLES E PODEROSA.

MUDE PARA UMA LIMPEZA MAIS RÁPIDA E REDUZA CUSTOS
MINI LAVADORA DE PISOS TRIPULADA COM EFICIÊNCIA DE LIMPEZA A PREÇOS ATRAENTES

NOVA IA
R
BATE

§

Tendência mundial, o lançamento AS530R é a solução perfeita para limpeza rápida, menos esforço e mais economia
de dinheiro na sua operação. Primeira mini lavadora tripulada da Viper, é sucesso em todos os mercados em que
está presente.

§

Máquina compacta e tripulada, com tanque de 73 litros, faixa de trabalho de 530 mm, inova por superar paradigmas
e oferecer mais produtividade e conforto ao operador.

§

Seu tamanho e simplicidade proporciona alta eﬁciência de limpeza a preços atraentes, com indicação de uso para
áreas de até 5.000 m².

§

O uso da máquina proporciona o mesmo nível de conforto e velocidade que máquinas maiores. Os acionamentos
são intuitivos, com todas as principais funções na ponta dos dedos, visão da carga de bateria e níveis de solução e
tanque de recolhimento com indicadores que facilitam o trabalho.

§

Além disso, para conforto do usuário possuí porta USB para o carregamento rápido de celulares e tablets.

Uma escolha ideal para limpeza em hotéis, estações de trem e ônibus, supermercados, centros de exposição, shopping
centers, escolas e outras instituições.

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

AS530R
MUDE PARA UMA LIMPEZA MAIS RÁPIDA E REDUZA CUSTOS
MINI LAVADORA DE PISOS TRIPULADA COM EFICIÊNCIA DE LIMPEZA A PREÇOS ATRAENTES

Tanque de recuperação de 73 litros.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Item
Acionamento à bateria gel (V)
Autonomia (h/min.)
Faixa de limpeza (mm)
Faixa de limpeza com o rodo (mm)
Produtividade teórica e prática (m²/h)
Tanque de solução e de recuperação (L)
Pressão da escova (Kg)
Pressão sonora (dB(A))
Peso (Kg)
Peso máximo (Kg)
Comp x Larg x Alt (cm)
Compartimento da bateria (CxLxA em mm)
Velocidade da escova (RPM)
Velocidade de trabalhando (Km/h.)
Rotação do motor da escova (RPM)
Potência do motor da escova (W)
Potência do motor de aspiração (W)
Potência do motor de acionamento (W)
Aspiração (mmH20)
Fluxo da solução (L/min.)
Inclinação (%)
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)
Kit luz de segurança
Lâmina do rodo frente PU
Lâmina do rodo traseiro PU

AS530R
2x12 100Ah
04:00
530
730
2650/1650
72/73
23
69 +/- 3
140
245
136x58x112
350x380x300
160
5,5
200
450
400
300
1223
0,84 - 2,0
10
AS530R
Vr21053
Vr25014
Vr26000
Vf90103
Vf90104
Vr25022
Vf84223
Vr22006
Vr17160
Vf90146
VF90147

Indicador de nível de volume de água visível.

Confortável e de uso intuitivo.

Operador sempre no controle.

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.

