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A kép illusztrációként szolgál. 

Csakis a tisztítási feladatra kell koncentrálnia, ez a seprőgép 38 literes
tartályával kiváló kapacitást biztosít. Legyen szó beltéri vagy kültéri
tisztításról, a Viper söpör, felveszi a papírt, a leveleket, a palackokat, a
dugókat, a cigarettacsikkeket - még a kis csavarokat és a körmöket is. Ez
a manuális seprőgép egyszerű és megbízható. Könnyű, könnyen
kezelhető és 72 cm-es munkaszélességgel a PS 480 gyors és hatékony
tisztítást kínál üzletek, benzinkutak, parkolóházak, iskolák, irodaházak, kis
üzemek, raktárak, buszpályaudvarok, vasútállomások, stb. számára

• A kompakt kialakításnak köszönhetően a Viper PS480 megfelelő
választás szűk hely esetén, és túlterhelt területeken

• Legtöbbször a seprőgép gyakorlatilag szervizmentes, mivel tisztán
mechanikus - nincs motor, akkumulátor vagy tápkábel

• A főkefe állítható a fogantyú forgatásával. Két kerék hajtja, és ha a
seprőgépet visszahúzza, a seprű megáll

• A fő seprő cseréjéhez csak három csavart kell kicsavarni mindkét
oldalán

• Oldalsó seprűt ékszíj hajtja. Az szíj feszítésének növeléséhez csak
mozgassa a lemezt, csavarja ki a csavarokat a lemezen, és szükség
szerint állítsa be

• Az oldalsó seprű cseréjéhez csavarja ki a három csavart. A 38 literes tartály nagyon könnyű, és az erős fogantyú megkönnyíti az ürítést

A PS480 az első manuális Viper seprőgép, amely robusztus, és nagy teljesítményű. Könnyen használható és versenyképes áron kapható.
A kompakt kialakítás és konstrukció költséghatékonyabbá teszi a jól ismert Viper minőséget, mivel a seprőgép robusztus vázra épül, és a seprűket
ékszíj vagy egyszerűen a két hajtja, nagyon alacsony a szervizigénye, mert nincs motor, akkumulátor vagy vezeték.

● Alaptartozékok

Model PS480

Cikkszám 50000492

TERMÉK JELLEMZŐK

Főkefe ●

Oldalkefe ●

Technikai jellemzők PS480

Elméleti tisztítóképesség (M²/ H) 2800

Szeméttartály térfogata (L) 38

Főkefe (MM) 480

Hosszúság x szélesség x magasság (MM) 1320x850x1000 mm
(operation)

Méret cm-ben 960x850x1030 mm
(upright)

Nettó tömeg (KG) 19.5

Szállítási súly (KG) 23.8(package)

Munkaszélesség jobb oldali seprűvel 700

Csomagolási méretek 860x810x390 mm
(package)

Seprőgép PS480
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● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Seprőgép PS480


