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Picture shown may not represent model quoted

VIPER BV3 lufttørker tilbyr en kraftfull og mer kostnadseffektiv måte å
tørke enda større matter og gulv. En ideell løsning for tørking av matter,
gulv, og også luftbytte på toaletter og WCs på hotell, skoler, kontor og
lignende lokaler. 
Å arbeide med BV3 er både flexibelt og lett. Den kompakte maskinen kan
plasseres i flere ulike blåsevinkler. For maximal effektivitet kan man koble
samman opp till tre enheter i en kjede. Lufttørkeren, med sin vekt på bare
10 kg, er lett å bære, oppbevare og transportere. Den er utstyrt med en ny
induksjonsmotor med tre hastigheter og temperatursikring. BV3 hjelper
deg å spare energi og kostnader. Den er også beskyttet av det kraftige
sveisede dekselet som gjør den robust og klar til å gjøre jobben under alle
forutsettninger. Medsin lange levetid og lave strømforbruk gir den et
attraktivt TCO (total cost of ownership).

• Kostnadseffektiv: Ny induksjonsmotor med 3 hastigheter og med
redusert stømforbruk

• Pålitelig: Motoren beskuttes mot overoppheting gjennom sin kraftige,
sveisede konstruksjonen

• Flexibel: Enkel å manøvrere til ønsket blåsevinkel
• Kompakt: Moderne design for enkel håndtering og plassbesparende

oppbevaring. Kan stables i 2 eller 3 høuder. Har kabeloppbevaring og sammenleggbart håndtak som tillvalg

● Standard equipment

Model Viper Air Mover

Ref. no. 50000381

PRODUCT FEATURES

Sammenleggbart transporthåndtak ●

Oppbevaringsplass for kabel ●

Technical specifications Viper Air Mover

OPM 1000/1200/1400

Spenning (V) 220-240

Frekvens (Hz) 50

Nominell effekt 250w (1/3HP)

Luftmengde maks. 2000/2200/2400

Støynivå (dB(A)) 64/68/72

Kabellengde (m) 6.5

Dimensjoner, L x B x H (mm) 405x402x468

Transportvekt (kg) 10

Current draw, rated (A) 1.1/1.2/1.7A

Arbeidshastighet (km/t) 3

Tepperensere Viper air blower BV3/BV3D
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● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no. Min.
required

Viper Air
Mover

Viper tilbehørViper tilbehørViper tilbehørViper tilbehør

FLEXIBILITY TROLLEY KIT OPTIONAL VV78406 1 ○

Tepperensere Viper air blower BV3/BV3D


