
Käyttäjäystävällinen pieni yhdistelmäkone ahtaiden alueiden puhtaanapitoon

Kaikki tiedot tässä asiakirjassa voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta

16367

Malli on voitu esittää kuvissa lisävarustein

AS380/15 kompakti yhdistelmäkone puhdistaa lattiat ahtaissa tiloissa

erittäin helposti. AS380/15 on helppo käyttää ja vesisäiliön

nostokahvat tekevät siitä erittäin käyttäjäystävällisen.Taitettuva

ohjauskahva helpottaa koneen kuljetusta ja varastointia. 

Erittäin kompakti kone, jota on helppo liikutella ja kuljettaa mukana.

Se soveltuu erinomaisesti päivittäisiin puhdistustehtäviin pienehköissä

kohteissa kuten esimerkiksi toimistoissa, hotelleissa, sairaaloissa,

kouluissa, pienemmissä myymälöissä ja muissa myyntipisteissä.

• Ergonominen säädettävä ja taitettava ohjauskahva

• Erittäin kompakti koko

• Helppo käsitellä, kuljettaa ja varastoida

• Helppo käyttää ja huoltaa

• Helppo pitää puhtaana, täyttää ja tyhjentää

• Sopiva käyttöön ahtailla ja kalustetuilla alueilla

• Rotaatiovalettu säiliö

• Luja ohjauskahvan lukitus

• Kaksisäiliöinen järjestelmä

AS380/15 on pieni ja käyttäjäystävällinen yhdistelmäkone joka sopii

erittäin hyvin siivoukseen ahtaissa tai kalustetuissa tiloissa.

● Vakiovarusteet

Lisävarusteet Tuotenro
Min.

määrä
AS380/15 B

Akut ja varaajat

Sisäinen varaaja 24VDC VF89023EU 1 ●

Viper lisävarusteet

Harja 15" VF89830 0 ●

Imukumi eteen VF89807 0 ●

Imukumi taakse VF89808 0 ●

Imusuulake alumiini VF89821 0 ●

Malli AS380/15 B

Tuotenro 50000199

OMINAISUUDET

Kompakti muotoilu ●

Säädettävä kahva ●

Tekniset tiedot AS380/15 B

Äänipaine (dB(A)) 65

Verkkojohdon pituus (m) /pistokemalli -

Harjamoottori (W) 250

Imumoottorin teho (W) 300

Akun tyyppi 2X12V/33Ah/20H

Alipaine (mmH2O) 800

Yhdistelmäkoneet AS 380/15
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Tekniset tiedot AS380/15 B

Puhdistusteho (m²/h) 750

Pesuainesäiliö (l) 15

Likavesisäiliö (l) 15

Imusuulakkeen leveys (mm) 490

Harja/vetoalustan halkaisija (mm) 380

Harjanopeus (RPM) 150

Pituus x leveys x korkeus (mm) 780x415x590

Akkulokeron koko (p x l x k) (mm) 262x196x175

Bruttopaino (kg) 65

Paino käyttövalmiina (kg) 60

● Vakiovarusteet, ○ Lisävaruste, □ Asennettava varuste

Varusteet Tuotenro
Min.

määrä
AS380/15 B

Akut ja varaajat

Sisäinen varaaja 24VDC VF89023EU 1 ●

Viper lisävarusteet

Harja 15" VF89830 0 ●

Imukumi eteen VF89807 0 ●

Imukumi taakse VF89808 0 ●

Imusuulake alumiini VF89821 0 ●

Vetoalusta 15" VF89817 0 ○

Yhdistelmäkoneet AS 380/15


