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Håller din
verksamhet
i gång
– Viper kvalitetscirkel
Vårt uppdrag är att hålla det som vi lovar våra kunder/samarbetspartners
och leverera kvalitetsprodukter till attraktiva priser

Varje minut räknas
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Viper kvalitetscirkel

Håller igång driften

Hemligheten bakom kortare stilleståndstider och ökad pro
duktivitet är den robusta konstruktionen och egentillverkade
komponenter
Konstruerade för att användas
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Rengöringsutrustning från Viper är mycket enkel att använda.
På så sätt undviks kostsam personalutbildning
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Rengöringsutrustning används mycket och sätts ofta på prov.
Oavsett hur utmaningen ser ut så klarar Viper arbetet
Kraftfullt partnerskap

Vipers produkter är kraftfulla redskap för att vinna marknads
andelar. Tillförlitliga, enkla och mångsidiga

Därför ska du välja Viper
– konstruerade för att användas,
byggda för att hålla

Viper arbetar konstant med att leverera professionell
rengöringsutrusning som uppfyller och överträffar kundernas
förväntningar. Detta bygger på tillförlitliga, lättanvända och
lättservade produkter. Vi ska alltid erbjuda marknadens
bästa förhållande mellan kvalitet och pris. Våra välutbildade
återförsäljare finns där för våra kunder och man har omfattande
kunskap om marknaden, segmenten och våra produkter.

Städbolag
Moderna Städbolag ställs inför flera olika utmaningar: ökad
konkurrens och allt större tryck på priset, kombinerat med nya
rengöringsområden och processer. Därför är det viktigt att ha
en samarbetspartner som fokuserar på utrustning som är enkel
att använda – och detta är krav som vi kan uppfylla.
Utbildning och offentlig administration
Stora summor investeras i utbildningsanläggningar och driften
av dessa anläggningar. För att bäst skydda dessa investeringar
och skapa en positiv utbildningsmiljö kräver dessa anläggningar
konstant underhåll med hjälp av professionell rengöringsteknik.
Dessa områden kräver hög effektivitet, tillförlitlighet och kost
nadseffektiva produkter – Viper uppfyller dessa krav och passar
perfekt för t.ex. kontor, hörsalar, klassrum, matsal, idrottshallar
och utomhusområden som kräver konstant rengöring.

Tillverknings- och lagerlokaler
Eftersom vi själva är tillverkare har vi omfattande kunskaper om
rengöringskraven inom detta område. Effektivitet, tillförlitlighet
och säkerhet är av yttersta vikt för att upprätthålla effektiv
lagerhållning, logistik och för att hålla anläggningen säker och
produktiv. Produktionsgolv, lagerutrymmen, parkeringsplatser
och kontor är områden där Viper har produkter som kan hjälpa
er med rengöringen.
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Produktöversikt
Kraftfull, tillförlitlig och lättanvänd rengöringsutrustning
www.vipercleaning.se / info.se@nilfisk.com

Dammsugare

Mattmaskiner

DSU8/10

WOLF130

DSU12/15

Luftfläkt

CAR275

Professionella våt- /torrsugare

LSU135

LSU155-255

BV3

CEX410

Kombiskurmaskiner

LSU275-375

AS380

LSU395

AS430/510

AS4325

Kombiskurmaskiner

AS5160/AS5160T/TO
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AS6690T/AS7690T

AS530R

Sopmaskiner

Singelskurmaskiner

PS480

LS160

LS160HD

AS710R/AS850R

AS1050R

Polermaskiner

DS350

HS350

DR1500H
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DSU - s erien – Damm sugare

Populär professionell dammsugare i robust
och effektivt utförande
Populära professionella dammsugare,
inklusive tillbehör, stor sugkapacitet och
lång livslängd
• Enkel att använda
• Huvudströmbrytare som hanteras med foten
eller handen, manuell kabelupprullning och
kabelkrok, tillbehörshållare
• Parkeringslösning för rör
• HEPA-filter
• Enkel och användarvänlig
• Lätt manövrering gör den enkel att transportera
• ECO-kontakt, som kan spara energi i olika
rengöringssituationer på DSU12 och DSU15
• Hög produktkvalitet

TEKNISKA DATA
Ljudeffektnivå (IEC/EN 60335-2-69) (dB(A))
Upptagen effekt (W)
Volt (V)

DSU8 HEPA

DSU10 HEPA

DSU12 HEPA

72

72

73

DSU15 HEPA
73

880

880

880

880

220-240

220-240

220-240

220-240

Ljudnivå (dB(A))

65

65

65/60(ECO)

65/60(ECO)

Luftflöde (l/min.)

1834

1834

1834/1267(ECO)

1834/1267(ECO)

Kabellängd (m)

8

8

10

10

Behållarvolym (l)

8

10

12

15

Vakuum (kPa)

22

22

22/16 (ECO)

22/16 (ECO)
38.8X37.4X47.5

Mått, L x B x H (cm)

35.8X34.2X47.5

35.8X34.2X47.5

38.8X37.4X47.5

Netto vikt (kg)

5

5.2

5.5

5.7

Frekvens (Hz)

50-60

50-60

50-60

50-60

Rörhållare

•

•

•

•

Låg ljudnivå

•

•

•

•

Bärhandtag

•

•

•

•

EGENSKAPER

STANDARDUTRUSTNING
Möbelmunstycke
Fogmunstycke (Ø32) till Viper DSU

VA81227

VA81227

VA81227

VA81227

VA20805-001

VA20805-001

VA20805-001

VA20805-001

Kombimunstycke 32mm

VA81749

VA81749

VA81749

VA81749

2m sugslang

VA81232

VA81232

VA81232

VA81232

Rörset, Ø32

VA81373

VA81373

VA81373

VA81373

Rundborste (Ø32) till Viper DSU

VA81226

VA81226

VA81226

VA81226

HEPA13 Filter till Viper DSU dammsugare

VA85065

VA85065

VA85065

VA85065

ARTIKELNUMMER

50000510

50000513

50000515

50000517
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L SU135 – Profe s sionella våt- / torr sugare

Praktisk 35 liters våt-/torrsugare med kompletta tillbehör
Den praktiska Viper LSU135 är en 35 liters
våt-/torrsugare med metallbehållare. Enkel
och användarvänlig. Robust chassi med 4
hjul gör den enkel att manövrera. Stort hand
tag, som gör den enkel att transportera.
• Lätt att använda
• Optimal sugkapacitet
• Robust chassi
• Till våt- eller torrsugning

TEKNISKA DATA

LSU135

Upptagen effekt (W)
Volt (V)
Ljudnivå (dB(A))
Luftflöde (l/min.)
Kabellängd (m)
Behållarvolym (l)
Vakuum (kPa)
Mått, L x B x H (cm)
Vikt (kg)
Frekvens (Hz)
Sugmotor typ

1000
220-240
74
1869
7/orange
35
20
47x45x80
13
50-60
2-steg

EGENSKAPER
Tippbar smutsvattentank
Bärhandtag

•
•

STANDARDUTRUSTNING
Munstycke till torrsugning Ø38
Munstycke till våtsugning Ø38
Rundborste Ø38
Fogmunstycke Ø38
Dammfilter till Viper LSU 135
Standard flexibel sugslang, 2 m, Ø38
Stålrörsset, Ø38
ARTIKELNUMMER

VA80036
VA80853
VA20803
VA20806
VA80706
VA80401
VA80711
50000110
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L SU155 – Profe s sionella våt - / torr sugare

Effektiv 55 liters våt-/torrsugare med 1 motor och
kompletta tillbehör
Den effektiva Viper LSU155 är en 55 liters
våt-/torrsugare med metallbehållare och
avtappningsslang.
• Lätt att använda
• Optimal sugkapacitet
• Stora bakhjul och roterande framhjul
• Kabel- och tillbehörsförvaring
• Robust chassi
• Till våt- eller torrsugning

TEKNISKA DATA

LSU155

Upptagen effekt (W)
Volt (V)
Ljudnivå (dB(A))
Luftflöde (l/min.)
Kabellängd (m)
Behållarvolym (l)
Vakuum (kPa)
Mått, L x B x H (cm)
Vikt (kg)
Frekvens (Hz)
Sugmotor typ

1000
220-240
74
2152
7/orange
55
21
63.4x58.6x94.8
22
50-60
2-steg

EGENSKAPER
Tömningslang smutsvatten
Bärhandtag

•
•

STANDARDUTRUSTNING
Munstycke till torrsugning Ø38
Munstycke till våtsugning Ø38
Rundborste Ø38
Fogmunstycke Ø38
55 l absorberande dammfilter
Standard flexibel sugslang, 2.5 m, Ø3
Stålrörsset, Ø38
ARTIKELNUMMER
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VA80036
VA80853
VA20803
VA20806
VA80119
VA80400
VA80711
50000118

L SU255 – Profe s sionella våt - / torr sugare

Professionell 2-motors våt-/torrsugare med 55 liters
metallbehållare
Den professionella Viper LSU255 är en
kraftig våt-/torrsugare med 2 motorer på
1.000 W vardera
• Lätt att använda
• Optimal sugkapacitet
• Stora bakhjul och roterande framhjul
• Kabel- och tillbehörsförvaring
• Robust chassi
• Tömningsslang
• Till våt- eller torrsugning

TEKNISKA DATA

LSU255

Upptagen effekt (W)
Volt (V)
Ljudnivå (dB(A))
Luftflöde (l/min.)
Kabellängd (m)
Behållarvolym (l)
Vakuum (kPa)
Mått, L x B x H (cm)
Vikt (kg)
Frekvens (Hz)
Sugmotor typ

2000
220-240
78
3115
8/orange
55
22
63.4x58.6x94.8
24.5
50-60
2-steg

EGENSKAPER
Tömningslang smutsvatten
Bärhandtag

•
•

STANDARDUTRUSTNING
Munstycke till torrsugning Ø38
Munstycke till våtsugning Ø38
Rundborste Ø38
Fogmunstycke Ø38
55 l absorberande dammfilter
Standard flexibel sugslang, 2.5 m, Ø3
Stålrörsset, Ø38
ARTIKELNUMMER

VA80036
VA80853
VA20803
VA20806
VA80119
VA80400
VA80711
50000126
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L SU275 – Profe s sionella våt - / torr sugare

Professionell våt-/torrsugare med stor sugkapacitet
Den professionella Viper LSU255 är en
kraftig våt-/torrsugare med 2 motorer på
1.000 W vardera.
• Lätt att använda
• Optimal sugkapacitet
• Stora bakhjul och roterande framhjul
• Kabel- och tillbehörsförvaring
• Robust chassi
• Tömningsslang
• Till våt- eller torrsugning

TEKNISKA DATA

LSU275

Upptagen effekt (W)
Volt (V)
Ljudnivå (dB(A))
Luftflöde (l/min.)
Kabellängd (m)
Behållarvolym (l)
Vakuum (kPa)
Mått, L x B x H (cm)
Vikt (kg)
Frekvens (Hz)
Sugmotor typ

2000
220-240
78
3115
8/orange
75
22
63.4x58.6x98.8
25
50-60
2-steg

EGENSKAPER
Tömningslang smutsvatten
Bärhandtag

•
•

STANDARDUTRUSTNING
Munstycke till torrsugning Ø38
Munstycke till våtsugning Ø38
Rundborste Ø38
Fogmunstycke Ø38
55 l absorberande dammfilter
Standard flexibel sugslang, 2.5 m, Ø38
Stålrörsset, Ø38
ARTIKELNUMMER
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VA80036
VA80853
VA20803
VA20806
VA80119
VA80400
VA80711
50000134

L SU375 – Profe s sionella våt - / torr sugare

Stor professionell 3-motors våt-/torrsugare med 75 liters
metallbehållare
Den mycket kraftiga, professionella Viper
LSU375 är en våt-/torrsugare med 3 motorer
på 1.000 W vardera.
• Lätt att använda
• Optimal sugkapacitet
• Stora bakhjul och roterande framhjul
• Kabel- och tillbehörsförvaring
• Robust chassi
• Tömningsslang
• Till våt- eller torrsugning

TEKNISKA DATA

LSU375

Upptagen effekt (W)
Volt (V)
Ljudnivå (dB(A))
Luftflöde (l/min.)
Kabellängd (m)
Behållarvolym (l)
Vakuum (kPa)
Mått, L x B x H (cm)
Vikt (kg)
Frekvens (Hz)
Sugmotor typ

3000
220-240
79
3540
8/orange
75
23
63.4x58.6x98.9
28
50-60
2-steg

STANDARDUTRUSTNING
Munstycke till torrsugning Ø38
Munstycke till våtsugning Ø38
Rundborste Ø38
Fogmunstycke Ø38
Dammfilter, 75 L
Standard flexibel sugslang, 2.5 m, Ø38
Stålrörsset, Ø38
ARTIKELNUMMER

VA80036
VA80853
VA20803
VA20806
VA80110
VA80400
VA80711
50000140

11

L SU395 – Profe s sionella våt - / torr sugare

Mycket kraftig professionell 3-motors våt-/torrsugare med stor
95 liters metallbehållare
Den mycket kraftiga, professionella Viper
LSU395 är en våt-/torrsugare med 3 motorer
på 1.000 W vardera.
• Lätt att använda
• Optimal sugkapacitet
• Stora bakhjul och roterande framhjul
• Kabel- och tillbehörsförvaring
• Robust chassi
• Tömningsslang
• Till våt- eller torrsugning

TEKNISKA DATA

LSU395

Upptagen effekt (W)
Volt (V)
Ljudnivå (dB(A))
Luftflöde (l/min.)
Kabellängd (m)
Behållarvolym (l)
Vakuum (kPa)
Mått, L x B x H (cm)
Vikt (kg)
Frekvens (Hz)
Sugmotor typ

3000
220-240
79
3540
10/orange
95
23
63.4x58.6x112
29.3
50-60
2-steg

EGENSKAPER
Tömningslang smutsvatten
Bärhandtag

•
•

STANDARDUTRUSTNING
Munstycke till torrsugning Ø38
Munstycke till våtsugning Ø38
Rundborste Ø38
Fogmunstycke Ø38
75l absorberande dammfilter
Standard flexibel sugslang, 2.5 m, Ø38
Stålrörsset, Ø38
ARTIKELNUMMER
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VA80036
VA80853
VA20803
VA20806
VA80110
VA80400
VA80711
50000150

WO L F13 0 – Mat tma skiner o ch torkare

Håller mattorna fina med små medel
VIPER WOLF130 är konstruerad för att
rengöra mattor med minsta ansträngning.
Det är en bärbar matt-tvätt som ger
imponerande resultat i miljöer som kräver
daglig rengöring.
• 3 m dammsugarslang med 10 cm munstycke
• Löstagbar tank för enkel tömning och påfyllning
• Transparent munstycke för bättre överblick över det
som sugs upp och tvättas bort
• Inbyggda hjul för enkel transport och förvaring

TEKNISKA DATA
Volt (V)
Ljudnivå (dB(A))
Vakuum (kPa)
Renvattentank (l)
Smutsvattentank (l)
Kabellängd (m)
Vikt (kg)
Mått, L x B x H (cm)
Pumptryck (bar)

WOLF130
120V
67
21.8
3.8
3.8
10
9.7
59 x 39 x 49
2

EGENSKAPER
Kompakt design
Användarvänlig kontrollpanel
Inbyggda transporthjul
Transparent munstycke
Löstagbar tank

•
•
•
•
•

STANDARDUTRUSTNING
Blå tillbehörsväska
Munstycke kit
ARTIKELNUMMER

VVR150-12
VV68153
50000603
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C A R 275 – Mat tma skiner

Användarvänlig matt-tvätt för effektiv rengöring av smutsiga
mattor
CAR275 är en mycket kraftig matt-tvätt för
rengöring av alla typer av mattor, polstring
och klädslar.
• Stor smutsvattentank gör att användaren inte
behöver tömma så ofta
• Enkel och användarvänlig: Stora bakhjul och
roterande framhjul som ger en lägre vikt och enkel
manövrering
• Bra valuta för pengarna: Integrerad
lösningsmedelstank och robust chassi
• Ett högre pumptryck jämfört med andra maskiner i
klassen gör att vattnet sprayas jämnt och kraftigt
på mattan

TEKNISKA DATA

CAR275

Upptagen effekt (W)
Volt (V)
Frekvens (Hz)
Luftflöde (l/min.)
Ljudnivå (dB(A))
Vakuum (kPa)
Renvattentank (l)
Smutsvattentank (l)
Kabellängd (m)
Vikt (kg)
Mått, L x B x H (cm)
Pump

2000
220-240
50-60
3115
78
20
25
75
10
33
70x56.5x101
36W/70PSI

EGENSKAPER
Tömningslang smutsvatten
Bärhandtag

•
•

STANDARDUTRUSTNING
Komplett sprayslang Ø 8mm
75l absorberande dammfilter
Möbelmunstycke inkl monteringskit
Stålrörsset Viper Car275
ARTIKELNUMMER
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VA81096
VA80110
VA86860
VA81100
50000209

CE X410 – Mat tma skiner

Professionell mattvätt
VIPER CEX410 är en tyst mattvätt för profes
sionell användning med inbyggda tillbehör.
Maskinen rengör effektivt, så både mattor
och möbeltextilier kan underhållas lätt och
effektivt. Den kraftiga motorn säkerställer
samtidig, snabb torkning.
• Låg ljudnivå möjliggör rengöring dagtid
• Enkel att underhålla och inspektera utan behov av
verktyg
• Munstycke till stoppade möbler och golv finns
som extra tillbehör
• Fotmanövrerad parkeringsinställning skonar
borstarna

TEKNISKA DATA
Upptagen effekt (W)
Volt (V)
Frekvens (Hz)
Ljudnivå (dB(A))
Vakuum (mm H2O)
Renvattentank/Smutsvattentank (l)
Kabellängd (m)
Borsthastighet (RPM)
Transportvikt (kg)
Sugskrapa bredd (mm)
Vibrationsnivå vid användarens armar (m/s²)
Nettovikt (kg)
Mått, L x B x H (mm)

CEX410
1850
220-240
50-60
70+/- 3
3200
35/23
15
1400
65
460
<2.5
55
1170x510x880

EGENSKAPER
Justerbart borsttryck
Justerbart handtag
Parkeringsfunktion
Med fast elkabel
Avtappningsslang
Renvatten filter

•
•
•
•
•
•

STANDARDUTRUSTNING
Kabel, fast 15 m EU
Sugmunstycke, kit
Borste, kit
ARTIKELNUMMER

VV81428-1
VV81249
VV81059
50000546
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V ip er luf t fläk t BV 3 – Mat t-torkare

Det kraftfulla och kostnadseffektiva sättet att torka
mattor och golv
VIPER BV3 luftfläkt erbjuder ett kraftfullt och
mer kostnadseffektivt sätt att torka även
större mattor och golv. En idealisk lösning för
torkning av mattor, golv, samt även luftbyte
på toaletter och WCs på hotell, skolor, kontor
och liknande lokaler.
• Kostnadseffektiv: Ny induktionsmotor med
3 hastigheter och med reducerad förbrukning
• Pålitlig: Motorn skyddad från överhettning genom
sin kraftiga, svetsade konstruktion
• Flexibel: Enkel att manövrera till önskad blåsvinkel
• Kompakt: Modern design med enkelt hand
havande för enkel hantering och utrymmes
besparande förvaring. Kan staplas i 2 eller 3 lager.
Har sladdförvaring och infällbart handtag som
tillval

TEKNISKA DATA

BV3

Volt (V)
Frekvens (Hz)
Kabellängd (m)
Fraktvikt (kg)
Upptagen effekt
Mått, L x B x H (mm)
Arbetsljudnivå (dB(A))
Pump (RPM)
Arbetshastighet (km/h)
Luftflöde, max (cfm)

220-240
50
6.5
10
250w (1/3HP)
405x402x468
64/68/72
1000/1200/1400
3
2000/2200/2400

EGENSKAPER
Fällbart handtag för transport
Elkabelförvaring
ARTIKELNUMMER
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•
•
50000381

A S3 8 0 – Små kombiskurma skiner

Liten, effektiv skurmaskin, som passar perfekt för rengöring i
trånga utrymmen
Viper AS380 har en skurbredd på 38 cm
och 2 tankar med vardera 15 l kapacitet
(ren-/smutsvatten).
• Ergonomiskt, justerbart och hopfällbart handtag
• Mycket kompakt
• Enkel att manövrera, transportera och förvara.
Enkel att använda och hantera
• Enkel att rengöra, fylla på och tömma
• Passar för rengöring på mindre områden med
begränsad plats, endast 59 cm hög
• Rotationsstöpt tank. Robust handtagslås
• Finns både som batteri- och eldriven modell
• 2 separata tankar till ren- och smutsvatten

TEKNISKA DATA
Borstmotor (W)
Ljudnivå (dB(A))
Borsthastighet (RPM)
Vakuum (mm H2O)
Smutsvattentank (l)
Renvattentank (l)
Kabellängd (m) / eldriven version
Sugskrapa bredd (mm)
Produktivitetstal (m²/h)
Mått, L x B x H (mm)
Arbetsvikt, körklar (kg)
Borste/rondell, Ø (mm)
Sugmotor effekt (W)
Batteriutrymme, L x B x H (mm)
Batterityp
Bruttovikt komplett (kg)

AS380/15B

AS380/15C

250
68
150
800
15
15
490
750
780x415x590
60
380
300
262x196x175
2X12V/33Ah/C20
65

250
72
140
800
15
15
15/EU
490
750
780x415x590
40
380
300
44

•
•

•
•

VF89023EU
VF89807
VF89808
VF89830
VF89817
50000199

VF89807
VF89808
VF89830
VF89817
50000201

EGENSKAPER
Kompakt design
Justerbart handtag

STANDARDUTRUSTNING
Laddningskit 24VDC 50-60HZ
Sugblad främre
Sugblad bakre
Borste 15" till Viper AS 380
Rondellhållare 15" till AS 380
ARTIKELNUMMER
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A S 4325 – Små kombiskurma skiner

Ett effektivt val för snabb, resurseffektiv rengöring
När golvrengöringen ska imponera på kun
derna - utan att kräva extra personalresurser Viper AS4325 erbjuder en bekväm lösning i en
batteridriven maskin som minskar stressen vid
daglig rutinrengöring.
• Eco Mode och tyst läge gör det enklare att ren
göra längre perioder eller i ljudkänsliga områden
• Enkel åtkomst till renvattentanken, batteriet och
arbetskomponenter. Borttagning av suggummi
görs utan verktyg.
• Bekväm kontrollpanel och LCD-display för snabb,
effektiv utbildning och manövrering
• Ergonomiskt handtag, minimerar risken för att
trötta ut användaren och kan anpassas efter flera
användare

TEKNISKA DATA
Ljudnivå (dB(A))
Borsttryck (kg)
Borsthastighet (RPM)
Ren-/smutsvattentank (l)
Batteriutrymme (L x B x H) (mm)
Bruttovikt (kg)
Min. vändradie (cm)
Arbetsbredd (mm)
Sugmotor effekt (W)
Vattenmängd
Max. kapacitet
Borstmotor effekt (W)
Maskinens vikt

AS4325B
67±3 (Eco mode 63±3)
19
140 (Eco 100)
25/25
265x350x230
134
103
432
300W
0.59/0.69/1.11/1.68L
1720 m2/h
400W
58kg

EGENSKAPER
Click on-off för borste
Klämbar avtappningsslang med flödeskontroll
One-TouchTM knapp
Eco Mode
Tyst läge

•
•
•
•
•

STANDARDUTRUSTNING
Rondellhållare kit
Borste PPL 0.7 B
Främre sugblad
Bakre sugblad
Stänkskydd kit
ARTIKELNUMMER
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VS15440
VS15374
VS15201
VS15204
VS15439
50000579

A S516 0 /A S516 0 T – M e d els tora kombiskurma skiner

Konstruerad för kontinuerlig, högeffektiv rengöring
Viper AS5160 och AS5160T är mycket
produktiva ”gå-bakom” kombimaskiner med
batteri- och behållarkapacitet för många
timmars arbete. Tack vare att de är enkla och
bekväma att använda och har ergonomisk
design är dessa robusta maskiner redo för
hög prestanda på ytor inomhus. Perfekt för
rengöring på hotell och restauranger, bussoch järnvägsstationer, fabriker, stor
marknader, köpcenter, sjukhus, skolor och
andra institutioner.
• Enkla att manövrera och transportera: Stora hjul och
robust ram ger mycket välbalanserade maskiner
• Enkla och bekväma att använda: 2 st. säkerhetsbry
tare, manöverpanel med tydlig display och knappar
• Produktiva: Arbetsbredd 51 cm
• Tidräknare: Kontrollerar hur många timmar maskinen
varit igång
• Indikator för vattennivån syns tydligt på tanken
• Hög kapacitet för förbättrad produktivitet: 61 liters
vattentank/61 liters smutsvattentank

TEKNISKA DATA
Borstmotor (W)
Ljudnivå (dB(A))
Borsttryck (kg)
Borsthastighet (RPM)
Smutsvattentank/Renvattentank (l)
Max. stigning (%)
Sugskrapa bredd (mm)
Mått, L x B x H (mm)
Fraktvikt (kg)
Borste/rondell, Ø (mm)
Arbetshastighet (km/h)
Sugmotor effekt (W)
Batteriutrymme, L x B x H (mm)
Batterityp
Total fordonsvikt (kg)

AS5160

AS5160T

450
69
27
150
61/61
2
790
1370x600x1220
115
510
N/A
350
350x350x300
2x12V 100Ah AGM
214.8

450
69
23
150
61/61
2
790
1370x600x1220
123
510
0-4.5
350
350x350x300
2x12V 100Ah AGM
222.8

•
•
•

•
•
•

EGENSKAPER
Timräknare
Batteridriven
Tömningslang smutsvatten

Med drivmotor
Orbital version
Vattenmängdsindikator

•

•

•

VF90417
VF90119
VF90120
VF90135

VF90417
VF90119
VF90120
VF90135

VR27041
1464853000

VR27041
1464853000

50000398

50000403

STANDARDUTRUSTNING
Borste 20"
Främre sugblad till AS 510 och 5160
Bakre sugblad till AS 510 och 5160
Sugskrapa kit
Laddare 24V 10A
Batt. 12V-84AH (C5) 2XAGM monobloc
ARTIKELNUMMER
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A S 43 0 /A S510 B – M e d els tora kombiskurma skiner

Kraftfull, kompakt och användarvänlig golvvård
AS430/510 är en lättanvänd medelstor
”gå-bakom” kombimaskin. Den perfekta
lösningen för skurning och torkning av
områden med medelhög och tung trafik.
Lämplig för rengöring av medelstora
områden på hotell, restauranger, skolor,
köpcentrum och andra försäljningsställen,
samt sjukhus och tunnelbane-/
järnvägsstationer.
• Enkel att använda: Både den inbyggda laddaren,
att det behövs lite kraft för att skjuta på
maskinen, och ergonomisk start/stopp-brytare
gör maskinen enklare att använda
• Enkel och användarvänlig: Locket till
smutsvattentanken är mycket större än på
konkurrerande produkter, vilket gör det enklare
att rengöra smutsvattentanken
• Renvattentanken är enkel att fylla på, både
borste och sugmotor är bra skyddade mot
vattenstänk

TEKNISKA DATA
Borstmotor (W)
Ljudnivå (dB(A))
Borsttryck (kg)
Borsthastighet (RPM)
Vakuum (mm H2O)
Smutsvattentank (l)
Renvattentank (l)
Sugskrapa bredd (mm)
Produktivitetstal (m²/h)
Mått, L x B x H (mm)
Nettovikt (kg)
Borste/rondell, Ø (mm)
Sugmotor effekt (W)
Max. last (kg)
Batteriutrymme, L x B x H (mm)
Batterityp

AS430B

AS510B

550
70
30 Max
150
1200
40
40
730
1600
1200x610x1170
112
430
350
152
340x330x260
2X12V 85Ah/C20 AGM

560
70
35 Max
150
1200
40
40
790
2100
1200x610x1170
128
510
350
168
340x330x260
2X12V 85Ah/C20 AGM

•
•
•

•
•
•
•

EGENSKAPER
Timräknare
Batteridriven
Tömningslang smutsvatten
Vattenmängdsindikator

STANDARDUTRUSTNING
Borste 20"
Borste 17" till AS 430
Främre sugblad till AS 510 och 5160
Bakre sugblad till AS 510 och 5160
Laddningskit EU version
Sugblad, främre
Sugblad, bakre
17" sugblad kit
20" sugblad kit
ARTIKELNUMMER
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VF90417
VF90411

VF90271-EU
VF90103
VF90104
VF90134
50000218

VF90119
VF90120
VF90271-EU

VF90135
50000238

A S 6 69 0 T / A S769 0T – M e d els tora kombiskurma skiner

En ny generation högpresterande golvrengöring
När hårda golv behöver lite extra insatser
för att uppnå bästa resultat, är Viper
AS-serien redo att göra skillnad, med dub
belt borstdäck för alla tuffa tillämpningar.
• Justerbar inställning av borsttryck gör det enkelt
att hantera alla olika sorters smuts
• Lösning för hantering av dosering av vatten och
rengöringsmedel säkerställer optimal hantering
• EcoMode och tyst läge gör det enkelt att rengöra
längre perioder och i ljudkänsliga miljöer
• Enkel åtkomst till renvattentank, batteri och
arbetskomponenter. Byte av suggummi görs utan
verktyg.
• Bekväm kontrollpanel och LCD display för snabb
och effektiv utbildning och användning

TEKNISKA DATA
Borstmotor (W)
Ljudnivå (dB(A))
Borsttryck (kg)
Borsthastighet (RPM)
Vakuum (mm H2O)
Ren-/smutsvattentank (l)
Max. lutning (%)
Sugskrapa bredd (mm)
Kapacitet (m2/h)
Mått, L x B x H (mm)
Nettovikt (kg)

AS6690T-EU DISC

AS7690T-EU DISC

2x500

2x500

69 ± 3

69 ± 3

32

35 / 43 / 51

200

200

1500

1500

85/90

85/90

2

2

1000

1000

2640

3040

1490 x 660 x 1020

1550 x 760 x 1020

135

138

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

VF83207
VF83127
VS14637
VS14638

VF84329
VS14326
VS14635
VS14636

VS14328
VS14744

VS14328
VS14744

50000569

50000570

EGENSKAPER
Justerbart borsttryck
Click on/off för borste
Skräpbehållare
Display på maskinen
Eco Mode
Med drivmotor

STANDARDUTRUSTNING
Rondellhållare
Borste
Främre suggummi
Bakre suggummi
Sugskrapeblad fram Linatex
Stänkskydd kit
Skräpbehållare kit
ARTIKELNUMMER
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A S53 0 R – Å kbara kombiskurma skiner

Liten åkbar kombimaskin för stora områden
AS530R är den första åkbara mini-kombi
maskinen i den användarvänliga Viper-serien,
välkänd för hög rengöringseffektivitet till
attraktivt pris. Med batteri och tankkapacitet
för många timmars rengöring, klarar maski
nen rengöring av områden över 5 000 m2.
• Inbyggd laddare för enkel anslutning och laddning
av batteri via eluttag
• Indikator för vattennivå syns tydligt på tanken
• Stor öppning på smutsvattentanken (73 liter)
underlättar rengöring
• Inbyggt upphängningssystem för skrapan på
smutsvattentanken för enklare maskinförflyttning i
trånga områden
• Produktivitet: Arbetsbredd 53 cm, skrapans bredd 73 cm
• Mångsidig: Rengör klinkergolv, plast, förseglade trägolv,
marmor, betong och andra ytor
• Effektivitet: Hastighet 5,5 km/h, Stigning 10 %
• Hög prestanda: Borsttryck 23 kg, Borsthastighet
160 varv/min
• Låg ljudnivå: 69 dB(A), möjliggör rengöring dagtid
• Robust design: stötdämpare fram, robust chassi och
förstärkt aluminiumskrapa
• Användarvänlig manöverpanel: Tydlig display och
knappar

TEKNISKA DATA
Borstmotor (W)
Ljudnivå (dB(A))
Borsthastighet (RPM)
Smutsvattentank (l)
Renvattentank (l)
Max. stigning (%)
Sugskrapa bredd (mm)
Produktivitetstal (m²/h)
Mått, L x B x H (mm)
Mått, L x B x H (mm)
Nettovikt (kg)
Fraktvikt (kg)
Borste, Ø (mm)
Rengöringsbredd (mm)
Sugmotor effekt (W)
Batteriutrymme, L x B x H (mm)
Batterityp
Laddningssystem
Max. hastighet (km/h)
Drivmotor (hk)
Framhjul (cm) / typ
Bakhjul strl. (cm) / typ
Rengöringsmedel kapacitet (l/min.)

AS530R
450
69
160
73
72
10%
730
2650
1360x580x1120
1470x730x1310
140
245
530
530
400
350x380x300
AGM 12V 100Ah (20hours) x 2
24V 10A
5.5
300
17.5
23
0.84-2.0

EGENSKAPER
Disc-borste
Batteriladdare
Batteridriven
Kompakt design
Tömningslang smutsvatten
Vattenmängdsindikator

•
•
•
•
•
•

STANDARDUTRUSTNING
Standard borste 21"
Sugblad, främre
Sugblad, bakre
ARTIKELNUMMER
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VR25014
VF90103
VF90104
50000415

A S710 R /A S 85 0 R – Å kbara kombiskurma skiner

Den perfekta åkbara kombimaskinen
AS710R/AS850R är en mellanstor åkbar
kombimaskin som är perfekt för för rengö
ring av alla golvtyper, som t.ex. klinkers, vinyl,
marmor, betong etc. Den har en modern
design och är kompakt, robust och använ
darvänlig.
• Lätt och enkel att använda: Intuitiv manöverpanel,
”one touch”-knapp och användarvänlig meny för
driftinställningar
• Robust och kraftfull: Mekanisk lyftning/sänkning
av borstar och skrapa. Tillvalet främre stötdämpare
hjälper till att skydda maskinen
• Tillförlitlig och säker: Sänker automatiskt
hastigheten och har ergonomiskt säte med
säkerhetsbrytare. Inbyggt upphängningssystem
för skrapa på återvinningstanken för enklare
maskinförflyttning i trånga områden
• Förvaringsplats för mobiltelefon eller andra
föremål, USB-port för snabb laddning av
mobiltelefon
• Inbyggd laddare för enkel anslutning och
laddning av batteri via eluttag
• Stor öppning på smutsvattentanken
underlättar rengöring

TEKNISKA DATA
Borstmotor (W)
Ljudnivå (dB(A))
Borsttryck (kg)
Borsthastighet (RPM)
Smutsvattentank (l)
Renvattentank (l)
Max. stigning (%)
Sugskrapa bredd (mm)
Produktivitetstal (m²/h)
Mått, L x B x H (mm)
Nettovikt (kg)
Borste, Ø (mm)
Rengöringsbredd (mm)
Sugmotor effekt (W)
Batteriutrymme, L x B x H (mm)
Batterityp
Laddningssystem
Max. hastighet (km/h)
Drivmotor (hk)
Drivhjul (cm)
Max. transportvikt
Bakhjul strl. (cm) / typ

AS710R

AS850R

2x300
69
35
204
120
120
10
940
4413
1580x760x1230 (maskin)
225
355 * 2
710
500
610x408x365
6V 245Ah/C20 AGM 4PCS
24V 25A
6km/h
500W
25
435
30

2x300
69
40
204
120
120
10
1060
5130
1580x890x1230
230
406 * 2
810
500
610x408x365
6V 245Ah/C20 AGM 4PCS
24V 25A
6km/h
500W
25
440
30

•
•
•
•
•
•

•

EGENSKAPER
Inkl. rondellhållare
Batteriladdare
Batteridriven
Tömningslang smutsvatten
Discdäck 2 borstar/rondellhållare
Vattenmängdsindikator

•
•
•
•

STANDARDUTRUSTNING
Borstkit
Kit främre stötfångare
Rondellhållare, bestäl
Sugskrapa montering
Främre sugblad
Bakre sugblad
ARTIKELNUMMER

VR14300
VR10027
VR14303
VR16000
VR16002
VR16003
50000315

VR19120
VR10027
VR19121
VF84207
VF84208
50000552
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A S10 5 0 R – Å kbara kombiskurma skiner

Hantera de största utmaningarna med golvrengöring med lätthet
Konstruerad med stora golvytor i åtanke,
AS1050R är Vipers största åkbara kombiskur
maskin, men låt inte storleken lura dig - den
är fortfarande kompakt och manövrerbar
och byggd med hänsyn till säkerhet och
resurseffektivitet.
• Dubbelt sugsystem för enhetlig prestanda och
kraftfull vattenpump till dubbla borstar/rondeller
• EcoMode för maximal produktivitet och optimal
förbrukning
• Säkerhetsfokuserade egenskaper, inklusive stora
stötfångare, automatisk broms och hastighetsre
ducering samt ergonomiskt säte med säkerhets
brytare
• Tillgång/byte av förbrukningsdelar utan verktyg
• Automatisk click on/off och sänkning av borste

LCD-display inkl. timräknare

TEKNISKA DATA
Volt (V)
Smutsvattentank (l)
Renvattentank (l)
Skurbredd (mm)
Borste/Rondell diameter (mm)
Vattenmängd per minut
Kapacitet (max)
Arbetshastighet (km/h)
Min. vändradie (mm)
Max lutning

Kraftig stötfångare med mycket
synlig belysning

AS1050R-EU
36
200
200
980
508 x 2
(1.6/2.3/3.3/4.6) Liter
7840 m2/h
0-8
2650
16%

EGENSKAPER
Borste click on/off
Skräpbehållare
Bakhjulsdrift
Eco Mode
Silent Mode
Justerbart borsttryck
LCD Display

•
•
•
•
•
•
•

STANDARDUTRUSTNING
Borste 20" PP svart
Rondellhållare 20"
Skräpbehållare
Främre suggummi
Bakre suggummi
Sidobladsgummi
Varningslampa, kit
ARTIKELNUMMER
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VF82056
VF82097
VS14744
VR41322
VR41323
VR41206
VR41633
50000594

Lättåtkomlig skräpbehållare

P S 4 8 0 – Manu ell s op ma skin

Kompakt, lättanvänd manuell ”gå-bakom” sopmaskin som är
enkel att underhålla
PS480 är den första manuella sopmaskinen
från Viper. Det är en robust och mycket
produktiv rengöringslösning som är enkel att
använda, och till ett konkurrenskraftigt pris.
Konstruktionen och den kompakta designen
bidrar till kostnadseffektivitet och erbjuder
den välkända Viper-kvaliteten. Sopmaskinen
har en robust ram och borstarna drivs med
rem eller en enkel tvåhjulsdrivning som
kräver mycket lite service eftersom det inte
finns någon motor, batterier eller elkabel
som kräver underhåll.
• Den kompakta designen gör Viper PS480 perfekt för
trånga utrymmen och rengöring av begränsade ytor
• Sopmaskinen är i stort sett underhållsfri eftersom den
är helt mekanisk – den har ingen motor, inga batterier
eller el-kabel
• Huvudborstens tryck justeras genom att vrida på
handtagsvredet. Borsten drivs via överföring från de
två hjulen och när sopmaskinen dras bakåt slutar
borsten rotera
• För att byta huvudborsten behöver man bara skruva
av de tre skruvarna på respektive sida av borsten
• Sidoborsten är remdriven. För att öka remmens
spänning är det bara att flytta plattan, skruva ur de
två skruvarna på plattan och justera efter behov
• För att byta sidoborste skruvar man av de tre skru
varna. Den 38 liter stora behållaren är mycket lätt och
har ett robust handtag som gör den enkel att tömma

TEKNISKA DATA
Huvudborste (mm)
Sopbehållare, volym (l)
Produktivitetstal (m²/h)
Mått, L x B x H (mm)
Nettovikt (kg)
Fraktvikt (kg)
Arbetsbredd m höger sidoborste

PS480
480
38
2800
1320x850x1000 mm
19.5
23.8
700

EGENSKAPER
Huvudborste
Sidoborste

•
•

STANDARDUTRUSTNING
Sidoborste
ARTIKELNUMMER

VP11406
50000492
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L S16 0 / L S16 0 HD – Sing elskurma skiner – låg ha s tighe t

Perfekt lösning till hårda golv och krävande rengöring
En singelskurmaskin med låg hastighet, som
är gjord för medelsvåra till krävande rengö
ringsuppgifter. Driftsäker och i stort sett
underhållsfri samt en ergonomisk design som
gör rengöringen enkel.
• Enkel och användarvänlig: Maskinen låses
automatiskt när handtaget placeras vertikalt i
90 grader. Mjukstartsystem och automatisk
inställning av borste
• Hög kvalitet: Bas av aluminium och växellåda
som är konstruerad för lågt motor- och växelljud
• Mycket för pengarna: Vattentank, borste och
rondellhållare är standard

TEKNISKA DATA

LS160HD

LS160 low speed

Effektförbrukning (W)
Volt (V)
Frekvens (Hz)
IP skyddsklass
Rengöringsbredd (mm)
Kabellängd (m)
Borste/rondell, Ø (mm)
Borsthastighet (RPM)
Mått, L x B x H (cm)
Nettovikt (kg)

1800
220-240
50
IPX4
432
10/Orange
432
160
62X37X115
38.2 (3x valfri extravikt)

1300
240
50
IPX4
432
10/Orange
432
160
62X37X115
35.2

•
•
•

•
•
•

VF75415
VF75434
50000253

VF75415
VF75434
50000249

EGENSKAPER
Justerbart handtag
Mjukt handtag
Ergonomiskt handtag

STANDARDUTRUSTNING
Tank-kit
Borstkit
ARTIKELNUMMER
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H S35 0 – Sing el skurma skiner – high sp e e d

Den perfekta lösningen till hårda golv och krävande rengöring
Viper HS350 singelskurmaskin är en 43 cm
höghastighetsmaskin med 350 v/m.
• Soft start och automatisk borstinstallation
• Enkel och användarvänlig. Maskinen låser
automatiskt när handtaget placeras i 90° i
lodrät ställning
• Högkvalitetsprodukt. Aluminiumkonstruktion
och låg ljudnivå tack vare den remdrivna
motorn
• Lätt att använda. De stora bakhjulen gör
den enkel att transportera och gör den
välbalanserad

TEKNISKA DATA
Effektförbrukning (W)
Volt (V)
Frekvens (Hz)
IP skyddsklass
Rengöringsbredd (mm)
Kabellängd (m)
Borste/rondell, Ø (mm)
Borsthastighet (RPM)
Mått, L x B x H (cm)
Netto vikt (kg)
Bruttovikt komplett (kg)

HS350 high speed
1800
220-240
50
IPX4
432
10/orange
432
350
117x51x42
39.5
45.3

EGENSKAPER
Justerbart handtag
Mjukt handtag
Ergonomiskt handtag

•
•
•

STANDARDUTRUSTNING
Rondellhållare för DS350+HS350
ARTIKELNUMMER

VF75493
50000297
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DS35 0 – Sing el skurma skiner me d 2 ha s tighe ter

Allsidig singelskurmaskin med dubbla hastigheter för olika typer
av rengöringsuppgifter
Viper DS350 är en singelskurmaskin
(43 cm/17") med 2 hastigheter (175/350 v/m)
som är enkel och effektiv att använda.
• Enkel och användarvänlig hantering. Maskinen
låser automatiskt när handtaget placeras i 90°
lodrät ställning. Soft start och automatisk
borstinstallation
• Aluminiumkonstruktion och låg ljudnivå, tack
vare den remdrivna motorn
• De stora bakhjulen gör den enkel att transportera
och gör den välbalanserad
• Full valuta för pengarna! Vattentank, borste och
rondellhållare levereras med maskinen. Därutöver
ger singelskurmaskinen med dubbla hastigheter
möjlighet till antingen 175 eller 350 varv/min och
säkerställer ett enkelt, effektivt och ekonomiskt
underhåll av alla golv

TEKNISKA DATA
Upptagen effekt (W)
Volt (V)
Frekvens (Hz)
IP skyddsklass
Rengöringsbredd (mm)
Kabellängd (m)
Borste/rondell, Ø (mm)
Borsthastighet (RPM)
Mått, L x B x H (cm)
Netto vikt (kg)
Bruttovikt komplett (kg)
Tankvolym (l)

DS350 dual speed
1500/1800
220-240
50
IPX4
432
10/orange
432
175/350
117x51x42
39.9
52.7
10

EGENSKAPER
Justerbart handtag
Mjukt handtag
Ergonomiskt handtag

•
•
•

STANDARDUTRUSTNING
Tank-kit
Borstkit
Rondellhållare för DS350+HS350
ARTIKELNUMMER
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VF75415
VF75434
VF75493
50000301

DR15 0 0 H – Polerma skiner

För perfekt resultat
VIPER DR1500H är en höghastighets (UHS)
polermaskin som klarar stora områden och
har minimala underhållskostnader. Används
för långvarig glans på hårda golv. Enkla och
lättanvända reglage.
• Enkel att använda: Ergonomiskt justerbart handtag
och justering för enkel förvaring
• Säker och användarvänlig: Hög manövrerbarhet
med stora hjul och säkerhetsbrytare
• Mycket för pengarna: Högkvalitativ produkt till
ett attraktivt pris

TEKNISKA DATA

Viper DR1500H High Speed

Upptagen effekt (W)
Frekvens (Hz)
Volt (V)
Rengöringsbredd (mm)
Kabellängd (m)
Borsthastighet (RPM)
Mått, L x B x H (cm)
Arbetsvikt, körklar (kg)
Vikt (kg)
Borste/rondell, Ø (mm)

1200
50-60
220-240
510
15/black
1500
83.8x53.3x120.6
40
39
510

EGENSKAPER
Inkl. rondellhållare
Justerbart handtag
Mjukt handtag

•
•
•

STANDARDUTRUSTNING
ARTIKELNUMMER

50000036
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Tjänster
www.vipercleaning.se / info.se@nilfisk.com

KUNDSERVICE
VIPER arbetar med återförsäljare för att kunna ge bästa möjliga service och leverera produkter som är enkla att
underhålla och vi erbjuder dessutom professionell assistans och utbildning. Vårt stora nätverk av servicerepresentanter
och återförsäljare innebär att vi alltid finns nära dig.
GARANTI
Redan på fabriken kontrolleras och testas all rengöringsutrustning från VIPER noggrant. Man säkerställer att utrustningen
är fri från defekter, material- och tillverkningsfel för att säkerställa att utrustningen uppfyller alla villkor som anges i
garantin.
Våra serviceanläggningar reparerar eller byter ut alla delar som, efter undersökning, visar sig vara defekta eller behäftade
med material- eller tillverkningsfel. Vid alla garantianspråk ska du kontakta VIPER servicerepresentant.
Gäller för VIPER rengöringsutrustning som säljs i Europa, Mellanöstern och Afrika:
• Din VIPER rengöringsutrustning omfattas av garanti mot tillverkningsfel och gäller under ett år från inköpsdagen
• Garantin gäller endast från den ursprungliga försäljningsdagen och kan inte överlåtas
• Under garantitiden kommer din VIPER servicerepresentant att reparera din rengöringsutrustning från VIPER
• Styrkande av ursprunglig köpdatum ska ske med hjälp av originalkvitto på köpet eller motsvarande
• Alla kostnader för försändelse/transport, inklusive försäkring, ska erläggas av kunden. Villkoren omfattar inte
några andra former av anspråk
• Garantin för VIPER rengöringsutrustning gäller endast i det land där utrustningen har köpts
OBS! Denna garanti omfattar inte skador som orsakats av olyckor, felaktig användning, egenutförda reparationer,
försummelse, oaktsamhet, eld eller för VIPER-produkter som har reparerats av annan än en auktoriserad VIPER
servicerepresentant. Slitage-/förbrukningsdelar omfattas inte av garantin. Garantin upphör att gälla om produkterna
användas för annat än det avsedda ändamålet. Läs noga igenom och följ instruktionerna i manualen och i
underhållsanvisningarna.

www.vipercleaning.se
På vår webbsida finns även:
• Produktinformation
• Tekniska manualer
• Broschyrer
• Hitta återförsäljare

