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Limpeza de qualidade em uma varredeira rápida
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O PS 480 é a primeira varredeira manual da Viper, 

oferecendo-lhe uma limpeza robusta e altamente produtiva 

uma solução que é fácil de usar e disponível em um preço 

competitivo.

O design e a construção compact aumentam a relação 

custo-benefício para a conhecida qualidade Viper, como a 

varredeira é construída em um corpo único e robusto, e as 

vassouras são giradas via uma transmissão por correia por 

meio de uma simples transmissão de duas rodas com

pouca necessidade de manutenção, pois nenhum motor, 

bateria ou energia ou cabo, exigirá pouca manutenção.

Você pode se concentrar no trabalho de limpeza, e a 

varredeira oferece grande capacidade com seu reservatório 

de 38 litros. Enquanto empurrada em pisos interiores ou 

áreas ao ar livre, a Viper irá varrer e recolher papel, folhas, 

tampas de garrafas, rolhas, cigarro pontas - mesmo 

pequenos parafusos, unhas e etc.

Ÿ O design compacto torna a Viper PS 480 ideal quando o 

espaço é limitado e limpeza em áreas congestionadas.

Ÿ Durante a maior parte do tempo, a varredeira é 

praticamente livre de serviço, pois é puramente 

mecânica - sem nenhum motor, bateria ou cabo de 

alimentação.

Ÿ A escova principal é ajustável girando o botão de alça. É 

acionada pela transmissão de duas rodas, e quando a 

varredeira é puxada de volta, a escova deixará de girar. 

Para substituir a escova principal, apenas solte três 

parafusos em cada lado.

Ÿ A escova lateral é acionada por correia. Para aumentar a 

tensão da correia, basta mover a placa, soltar dois 

parafusos na placa e ajustar conforme necessário.

Ÿ Para substituir a escova lateral, apenas solte três 

parafusos. O reservatório de 38 litros é muito leve, e a 

alça robusta facilita o esgotamento.
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Acionamento

Prod. com escova principal teórica e prática (m²/h)

Prod. com escova lateral adicional teórica e prática (m²/h)

Prod. com duas escovas laterais teórica e prática (m²/h)

Faixa de varrição com escova lateral direita  (m²/h)

Largura da escova principal (mm)

Reservatório de recolhimento (l)

Peso (kg)

Peso com embalagem (kg)

Comp x Largura x Altura (mm)

Dimensões (mm)

Dimensões da embalagem (mm)

Código nº

Item

VP13211

VP11406

PS480

Escova principal

Escova lateral

Acessórios Padrão

VP13500

PS480

Kit escova lateral esquerda

Acessórios Opcional


