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AS850R
 

IDEAL PARA LAVAR E SECAR ÁREAS DE TRÁFEGO PESADO E DE MÉDIO PORTE

GRANDE NO TAMANHO, COMPACTA NO PREÇO

A lavadora de pisos Viper AS850R é uma lavadora de tamanho médio com o condutor sentado.

A AS850R, é a solução perfeita para realizar a limpeza de pisos em ambientes com intensa movimentação de pessoas e 

áreas com mais de 5000m², tais como estações ferroviárias, estacionamentos, shoppings, centros de exposições, escolas, 

hotéis, instituições públicas e outros ambientes comerciais. Além disso, a AS850R está preparada  para a limpeza de 

todos os tipos de pisos, como piso de cerâmica, piso de vinil, piso de madeira selada, mármore, concreto etc.

§ Simples e fácil de usar: Painel intuitivo, botão One-Touch e menu de configurações da máquina; 

§ Robusta e potente: Sistema automático para subir e baixar a escova ou bocal. O pára-choques frontal opcional 

protege a máquina e assegura uma maior vida útil da mesma;

§ Confiável e segura: Controle automático de velocidade e assento ergonômico com chave de segurança. Sistema de 

suspensão do bocal embutido no depósito de recuperação para facilitar a movimentação da máquina em áreas 

estreitas;

§ Entrada USB: permite que o operador possa carregar a bateria do celular e ligar outros dispositivos;

§ Com o carregador integrado e a bordo: possibilita conectar e carregar a bateria da AS850R em qualquer 

tomada.

§ Tanque fácil de limpar: tanque de recuperação com grande abertura facilita a limpeza.

Abrindo caminhos com produtos de limpeza simples, confiáveis e poderosos.
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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.

AS850R

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

4X6v 340Ah AGM Selada
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AS850R

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 (mm)

Compartimento da bateria (CxLxA em mm)

Diâmetro da escova (mm)

Velocidade da escova (RPM)

Velocidade de trabalhando (Km/h.)

Potência do motor da escova (W)

Potência do motor de aspiração (W)

Potência do motor de acionamento (W)

Aspiração (mmH20) 

Rodas motrizes (cm)

Inclinação (%)
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