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Viper HS 350 er en single disc-maskin med høy hastighet, 350 o/m, som brukes til vaske- og poleringsoppgaver.
Profesjonell maskin med enkel og brukervennlig betjening.
Viper HS350 single disc er robust, driftsikker og stort sett vedlikeholdsfri. Med det ergonomiske design blir gulvvask og -polering en enkel oppgave.
Maskinen er klar til bruk. Universal padholder medfølger.
Maskinen stopper automatisk når håndtaket plasseres i 90° lodrett stilling.
Softstart-system og automatisk børsteinstallasjon. Høykvalitetsprodukt. Aluminiumskonstruksjon. Lavt lydnivå takket være den remdrevne motoren.  
De store bakhjulene gjør den enkel å transportere og gjør den velavbalansert. 43 cm (17") bredde, 10 m orange kabel, vekt 39 kg.
Støvoppsugingssett kan kjøpes som ekstra tilbehør.
Børster og pads medfølger IKKE.

• Enkel og brukervennlig. Maskinen låses automatisk når håndtaket er plassert i 90 ° vertikal stilling.
• Softstart system og automatisk børsteinstallasjon.
• Høy kvalitet. Aluminiumkonstruksjon og lav lyd takket være beltemotoren.
• Enkel å bruke. De store bakhjulene gjør det enkelt å transportere og gjør den godt balansert.

● Standard equipment

Included accessories Ref. no. Min.
required

Viper HS 350
single disc

Viper tilbehørViper tilbehørViper tilbehørViper tilbehør

PAD DRIVER FOR 15 INCH SCRUBBER VF75493 0 ●

Model Viper HS 350 single
disc

Ref. no. 50000297

PRODUCT FEATURES

Justerbart håndtak ●

SoftGrip håndtak ●

Ergonomisk håndtak ●

Technical specifications Viper HS 350 single
disc

Spenning (V) 220-240

Frekvens (Hz) 50

IP beskyttelsesklasse IPX4

Strømforbruk (W) 1800

Lydtrykknivå v/ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A)) 70±3 

Rengjøringsbredde (mm) 432

Kabellengde (m) 10/orange

Børste/pad diameter (mm) 432

Børste/pad hastighet (opm) 350

Dimensjoner, L x B x H (cm) 117x51x42

Brutto vekt (kg) 45.3

Nettovekt (kg) 39.5

Single disc HS 350
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● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no. Min.
required

Viper HS 350
single disc

AnnetAnnetAnnetAnnet

BRACKET KIT EXTREME INCL. TERNIMAL BLOCK VF75418 0 ○

Viper tilbehørViper tilbehørViper tilbehørViper tilbehør

PAD DRIVER FOR 15 INCH SCRUBBER VF75493 0 ●

Single disc HS 350


