
Všetky uvedené ceny sú v EUR bez DPH. Akcia platí do 31.12.2021. Všetky uvedené informácie majú iba informatívny charakter. 

 

Čistite teraz podlahy rýchlo, za zvýhodnené ceny ...  
- umývací automat s odsávaním, a priemyselný vysávač na mokré a suché nečistoty 

Umývací automat s odsávaním 

Objem nádob: 

- verzia s bat. 35L / 35L 

- verzia s káblom 25L / 25L 

Pracovná šírka 430 mm /17“ (disková kefa) 

Prítlak kefy 19kg 

Prietok vody 0,59-1,68L (B), 1,57L (C) 

Plošný výkon 1.720 m2/h 

Hmotnosť 134kg (B), 99kg (C) 

Ukazovateľ stavu vody, ľahko dostupný filter 

vody, nastaviteľná výška rukoväte s parkovacou 

polohou, jednoduchý ovládací panel na rukoväti 

Kompletná výbava stroja pre okamžité použitie - 

kefa, sacia lišta, batériový stroj vrátane vstavanej 

nabíjačky a gélových (bezúdržbových) batérií, 

stroj na 230V s káblom 15m 

AS4325 B (batéria) obj.č. 50000579 

Cena  

1.899,00 € 
AS4335 C (kábel) obj.č. 50000583 

Cena  

1.199,00 € 

Priemyselný vysávač na mokré a suché nečistoty 

Objem nádoby 75L 

Počet motorov 3 (samostatne zap./vyp.)  

Príkon 3000 W 

Podtlak 2280 mm H2O 

Prietok vzduchu 7500 L/min / 450 m³/h 

Prívodný kábel 8m 

Hmotnosť 28 kg 

Hadica, sacie trubky, hubica na suché 

a hubica na mokré nečistoty, kruhová 

kefka, štrbinová hubica, filter na suché 

vysávanie, vypúšťacia hadica  

LSU375-EU obj.č. 50000140+VA81343 

Cena  

349,00 € 

Teraz filter na mokré 
vysávanie v cene 



 

... s profesionálnymi strojmi značky VIPER. 
- umývací automat s odsávaním, a priemyselný vysávač na mokré a suché nečistoty 

Všetky uvedené ceny sú v EUR bez DPH. Akcia platí do 31.12.2021. Všetky uvedené informácie majú iba informatívny charakter. 

Priemyselný vysávač na mokré a suché nečistoty 

Objem nádoby 55L 

Počet motorov 2 (samostatne zap./vyp.)  

Príkon 2000 W 

Podtlak 2250 mm H2O 

Prietok vzduchu 5000 L/min / 300 m³/h 

Prívodný kábel 8m 

Hmotnosť 24,5 kg 

Hadica, sacie trubky, hubica na suché 

a hubica na mokré nečistoty, kruhová 

kefka, štrbinová hubica, filter na suché 

vysávanie, vypúšťacia hadica  

LSU255-EU obj.č. 50000126+VA81342 

Cena  

299,00 € 

Teraz filter na mokré 
vysávanie v cene 

Umývací automat s odsávaním 

Objem nádob: 

- verzia s bat. 15L / 15L 

- verzia s káblom 25L / 25L 

Pracovná šírka 380 mm /15“ (disková kefa) 

Prítlak kefy 20kg 

Prietok vody regulácia ventilom 

Plošný výkon 750 m2/h 

Hmotnosť 60kg (B), 40kg (C) 

Nastaviteľná výška rukoväte s parkovacou polo-

hou, jednoduchý ovládací panel na rukoväti, prie-

hľadné veko nádrže na špinavú vodu 

Kompletná výbava stroja pre okamžité použitie - 

kefa, sacia lišta, batériový stroj vrátane vstavanej 

nabíjačky a gélovej (bezúdržbovej) batérie, stroj 

na 230V s káblom 15m 

AS 380/15 B (batéria) obj.č. 50000199 

Cena  

1.499,00 € 
AS 380/15 C (kábel) obj.č. 50000201 

Cena  

1.049,00 € 


