
ČLEN SKUPINY NILFISK

Katalog produktů 2022



Udržujte váš 
obchod na 
výši a v chodu
- Kruh kvality Viper

Není nutné plýtvat časem
Čisticí stroje Viper jsou jednoduché a snadné na použití. 
Nákladné školení zaměstnanců je zbytečné.

Udržujte stroje v provozu
Robustní konstrukce a vlastní výroba dílů jsou tajemstvím 
zajišťujícím snížení prostojů a zvýšení produktivity.

Vyrobeno k používání
Čisticí stroje jsou obvykle často používány a často se s nimi 
hrubě zachází. Bez ohledu na výzvu, Viper pracuje dál. 

Mocné partnerství
Produkty Viper jsou silnou zbraní při rozšiřování podílu na 
trhu. Spolehlivé, jednoduché a univerzální.

Naším posláním je dodržet sliby vůči našim zákazníkům / 
partnerům a dodávat kvalitní stroje za výhodnou cenu
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Čištění profesionálů
Odborníci v oblasti čištění dnes čelí různým výzvám: větší 
konkurenci a zvyšujícímu se cenovému tlaku, stejně tak 
jako novým oblastem či postupům čištění. To je důvod, proč 
spolehlivý partner se zaměřením na snadno použitelné stroje, 
je potřeba - a my tyto požadavky můžeme splnit. 

Vzdělávání a veřejná správa 
Podstatná část veřejných i soukromých peněz je investována 
do vzdělávacích zařízení a do jejich provozu. Aby tato 
investice byla chráněna a bylo vytvořeno ideální prostředí pro 
vzdělávání, je potřeba zajistit trvalou údržbu těchto institucí  
s použitím profesionální technologie čištění. Důležitá je hlavně 
vysoká efektivita, spolehlivost a nákladově efektivní řešení - 
požadavky, které dokáže splnit Viper. 

Kanceláře, auditoria, učebny, jídelny, sportovní haly a venkovní 
prostory vyžadují neustálou pozornost.

Výroba a skladování
Jakožto výrobce rozumíme široké škále čisticích aplikací, 
které je potřeba v této oblasti zvážit. Efektivita, spolehlivost 
a bezpečnost jsou klíčem k zajištění správného skladování, 
bezproblémových logistických operací a k udržení bezpečné  
a funkční výroby.

Podlahy ve výrobnách, sklady, parkoviště a kanceláře jsou 
oblastmi, k nimž společnost Viper nabízí vhodné produkty, 
které pomáhají při udržování čistoty.

Proč Viper
- vyroben pro dlouhodobé používání

Společnost Viper se specializuje na prodej profesionálních 
čisticích strojů, které splňují a překonávají očekávání našich 
zákazníků. Je založena na spolehlivém a snadno použitelném 
portfoliu produktů. Naším hlavním cílem je zajištění 
nejlepšího poměru ceny a kvality. Zákazníky podporujeme 
prostřednictvím našich dobře vyškolených prodejců, kteří 
velmi dobře znají svůj trh, segmenty a naše produkty.
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Přehled produktů 

Kobercové extraktory

Jednokotoučové stroje

DS350 DR1500HLS160

Komerční mokro-suché vysavače

Vzduchový ventilátor

Podlahové mycí stroje

LS160HD HS350

Lešticí stroje

Komerční vysavače do sucha

Podlahové mycí stroje

Zametací stroje

PS480 ROS1300

DSU8/10 DSU12/15 WOLF130 CAR275 BV3 CEX410

LSU135 LSU155-255 LSU275-375 LSU395 AS380 AS430/510 AS4325/AS4335

AS5160/AS5160T/TO AS6690T/AS7690T/AS7190TO AS710R/AS850R AS1050RAS530R
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DSU sér ie – Komerční vysavače do sucha

Vhodné pro denní úklid kanceláří,  
hotelových pokojů, malých restaurací a 
prostorů s malým až středním zatížením.

Výkonný, spolehlivý a snadno použitelný

• Snadno ovladatelný: hlavní spínač lze ovládat 
nohou nebo rukou; vysavač je vybaven háčkem 
na síťovou šňůru a držáky příslušenství a sací 
trubky 

• Samozřejmostí je HEPA filtr

• Jednoduchý a uživatelsky přívětivý: vysoká 
manévrovatelnost usnadňuje transport

• Skvělý poměr cena / výkon: přepínač ECO 
umožňuje šetřit energií  při různých postupech 
čištění

• Vysoce kvalitní konstrukce

TECHNICKÉ PARAMETRY DSU8 DSU10 DSU12 DSU15
Příkon (W) 880 880 880 880

Průtok vzduchu (l/min.) 1834 1834 1834/1267(ECO) 1834/1267(ECO)

Délka kabelu (m) 8 8 10 10

Objem nádoby (l) 8 10 12 15

Délka x šířka x výška (cm) 35,8x34,2x47,5 35,8x34,2x47,5 38,8x37,4x47,5 38,8x37,4x47,5

Čistá hmotnost (kg) 5 5,2 5,5 5,7

VLASTNOSTI
Držák sací trubky • • • •

Nízká hladina hluku • • • •

Snadná manipulace • • • •

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
Hubice na čalounění 32 mm VA81227 VA81227 VA81227 VA81227

Štěrbinová hubice 32 mm VA20805-001 VA20805-001 VA20805-001 VA20805-001

Hadice 2 m 32 mm VA81232 VA81232 VA81232 VA81232

Kovové trubky VA81373 VA81373 VA81373 VA81373

Kruhový kartáč VA81226 VA81226 VA81226 VA81226

HEPA filtr H13 VA85065 VA85065 VA85065 VA85065

OBJEDNACÍ ČÍSLO 50000510 50000513 50000515 50000517

6



TECHNICKÉ PARAMETRY LSU135 LSU135P
Příkon (W) 1000 1000

Napětí (V) 220-240 220-240

Úroveň hlučnosti (dB) 74 74

Průtok vzduchu (l/min) 1869 1869

Délka přívodní šňůry (m) 7/oranžová 7/oranžová

Objem nádoby (l) 35 35

Sání (mm H2O) 2020 2020

Délka x šířka x výška (cm) 47x45x80 47x45x80

Hmotnost (kg) 13 13

Frekvence (Hz) 50-60 50-60

Typ sacího motoru 2 stupňový 2 stupňový

VLASTNOSTI
Výklopná nádrž • •

Rukojeť pro snadný transport • •

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
Hubice na suché vysávání VA80036 VA80036

Hubice na mokré vysávání VA80853 VA80853

Hubice kartáčová VA20803 VA20803

Štěrbinová hubice VA20806 VA20806

35 l absorpční filtr VA80706 VA80706

Hadice VA80401 VA80401

Trubky VA80711 VA80711

OBJEDNACÍ ČÍSLO 50000110 50000111

VIPER LSU135 je profesionální  
mokro-suchý vysavač s optimálním sacím 
výkonem a jednoduchým ovládáním.

Robustní, profesionální mokro-suchý vysavač

LSU135 – Komerční mokro -suché vysavače

• Snadné použití a servis

• Optimální sací výkon

• Robustní podvozek

• Snadné ukládání kabelu

• Pro mokré nebo suché vysávání

• Nádrž z ušlechtilé oceli nebo plastu

• K dispozici je verze EU / UK
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TECHNICKÉ PARAMETRY LSU155 LSU155P
Příkon (W) 1000 1000

Napětí (V) 220-240 220-240

Úroveň hlučnosti (dB) 74 74

Průtok vzduchu (l/min) 2152 2152

Délka přívodní šňůry (m) 7/oranžový 7/oranžový

Objem nádoby (l) 55 55

Sání (mm H2O) 2115 2115

Délka x šířka x výška (cm) 63,4x58,6x94,8 63,4x58,6x94,8

Hmotnost (kg) 22 22

Frekvence (Hz) 50-60 50-60

Typ sacího motoru 2 stupňový 2 stupňový

VLASTNOSTI
Vyprazdňovací hadice • •

Rukojeť pro snadný transport • •

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
Hubice na suché vysávání VA80036 VA80036

Hubice na mokré vysávání VA80853 VA80853

Hubice kartáčová pr. 38 mm VA20803 VA20803

Štěrbinová hubice pr. 38 mm VA20806 VA20806

55 l absorpční filtr VA80119 VA80119

Hadice VA80400 VA80400

Trubky VA80711 VA80711

OBJEDNACÍ ČÍSLO 50000118 50000119

VIPER LSU155 je profesionální mokro-
suchý vysavač s robustní konstrukcí a 
vysokým sacím výkonem. Navíc je  
jednoduchý na použití.

Profesionální mokro-suchý vysavač s vysokým 
sacím výkonem

LSU155 – Komerční mokro -suché vysavače

• Snadné použití a servis

• Optimální sací výkon

• Robustní podvozek

• Uskladnění kabelu

• Pro mokré nebo suché vysávání

• Nádrž z ušlechtilé oceli nebo plastu

• K dispozici je verze EU / UK
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TECHNICKÉ PARAMETRY LSU255 LSU255P
Příkon (W) 2000 2000

Napětí (V) 220-240 220-240

Úroveň hlučnosti (dB) 78 78

Průtok vzduchu (l/min) 3115 3115

Délka přívodní šňůry (m) 8/oranžový 8/oranžový

Objem nádoby (l) 55 55

Sání (mm H2O) 2250 2250

Délka x šířka x výška (cm) 63,4x58,6x94,8 63,4x58,6x94,8

Hmotnost (kg) 24,5 24,5

Frekvence (Hz) 50-60 50-60

Typ sacího motoru 2 stupňový 2 stupňový

VLASTNOSTI
Vyprazdňovací hadice • •

Rukojeť pro snadný transport • •

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
Hubice na suché vysávání VA80036 VA80036

Hubice na mokré vysávání VA80853 VA80853

Hubice kartáčová pr. 38 mm VA20803 VA20803

Hubice štěrbinová pr. 38 mm VA20806 VA20806

55 l absorpční filtr VA80119 VA80119

Hadice VA80400 VA80400

Trubky VA80711 VA80711

OBJEDNACÍ ČÍSLO 50000126 50000127

VIPER LSU255 je profesionální mokro-
suchý vysavač s robustní konstrukcí a 
optimálním sacím výkonem.

Dvoumotorový, profesionální mokro-suchý vysavač

LSU255 – Komerční mokro -suché vysavače

• Snadné použití a servis

• Optimální sací výkon

• Robustní podvozek

• Vypouštěcí hadice

• Velká zadní kola a otočná přední kola

• Úložiště kabelu a příslušenství

• Pro mokré nebo suché vysávání

• Nádrž z ušlechtilé oceli nebo plastu

• K dispozici je verze EU / UK
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TECHNICKÉ PARAMETRY LSU275 LSU275P
Příkon (W) 2000 2000

Napětí (V) 220-240 220-240

Úroveň hlučnosti (dB) 78 78

Průtok vzduchu (l/min) 3115 3115

Délka přívodní šňůry (m) 8/oranžová 8/oranžová

Objem nádoby (l) 75 75

Sání (mm H2O) 2250 2250

Délka x šířka x výška (cm) 63,4x58,6x98,8 63,4x58,6x98,8

Hmotnost (kg) 25 25

Frekvence (Hz) 50-60 50-60

Typ sacího motoru 2 stupňový 2 stupňový

VLASTNOSTI
Vyprazdňovací hadice • •

Rukojeť pro snadný transport • •

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
Hubice na suché vysávání VA80036 VA80036

Hubice na mokré vysávání VA80853 VA80853

Hubice kartáčová pr. 38 mm VA20803 VA20803

Hubice štěrbinová pr. 38 mm VA20806 VA20806

55 l absorpční filtr VA80119 VA80119

Hadice VA80400 VA80400

Trubky VA80711 VA80711

OBJEDNACÍ ČÍSLO 50000134 50000135

VIPER LSU275 je profesionální mokro-
suchý vysavač robustní konstrukce, který 
je snadno použitelný a vyznačuje se  
optimálním sacím výkonem.

Robustní, dvoumotorový mokro-suchý vysavač

LSU275 – Komerční mokro -suché vysavače

• Snadné použití a servis

• Optimální sací výkon

• Robustní podvozek

• Vypouštěcí hadice

• Velká zadní kola a otočná přední kola

• Úložiště kabelu a příslušenství

• Pro mokré nebo suché vysávání

• Nádrž z ušlechtilé oceli nebo plastu
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TECHNICKÉ PARAMETRY LSU375 LSU395
Příkon (W) 3000 3000

Napětí (V) 220-240 220-240

Úroveň hlučnosti (dB) 79 79

Průtok vzduchu (l/min) 3540 3540

Délka přívodní šňůry (m) 8/oranžová 10/oranžová

Objem nádoby (l) 75 95

Sání (mm H2O) 2280 2280

Délka x šířka x výška (cm) 63,4x58,6x98,9 63,4x58,6x112

Hmotnost (kg) 28 29.3

Frekvence (Hz) 50-60 50-60

Typ sacího motoru 3 stupňový 3 stupňový

VLASTNOSTI
Vyprazdňovací hadice • •

Rukojeť pro snadný transport • •

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
Hubice na suché vysávání VA80036 VA80036

Hubice na mokré vysávání VA80853 VA80853

Hubice kartáčová pr. 38 mm VA20803 VA20803

Hubice štěrbinová pr. 38 mm VA20806 VA20806

75 l absorpční filtr VA80110 VA80110

Hadice VA80400 VA80400

Trubky VA80711 VA80711

OBJEDNACÍ ČÍSLO 50000140 50000150

VIPER LSU375/395 je profesionální 
mokro-suchý vysavač s robustní konstrukcí 
a optimálním sacím výkonem.

Třímotorový, profesionální mokro-suchý vysavač

LSU375/LSU395 – Komerční mokro -suché vysavače

• Nádrž z ušlechtilé oceli

• Snadné použití a servis

• Optimální sací výkon

• Robustní podvozek

• Vypouštěcí hadice

• Velká zadní kola a otočná přední kola

• Úložiště kabelu a příslušenství

• Pro mokré nebo suché vysávání
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TECHNICKÉ PARAMETRY WOLF130
Napětí (V) 230V

Úroveň hlučnosti (dB) 67

Max. sání (KPa) 21,8

Nádrž na čisticí roztok (l) 3,8

Nádrž na použitý roztok (l) 3,8

Délka přívodní šňůry (m) 6,5

Hmotnost (kg) 9,7

Délka x šířka x výška (cm) 59 x 39 x 49

Typ sacího motoru 2 stupňový

VLASTNOSTI
Kompaktní design •

Snadno ovladatelný kontrolní panel •

Zabudovaná transportní kola •

Průhledná hubice •

Odnímatelná nádrž •

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
MODRÁ TAŠKA S PŘÍSLUŠENSTVÍM VVR150-12

Ruční sada KIT VV68153

OBJEDNACÍ ČÍSLO 50000589

VIPER WOLF130 je jednoduchý, přenosný 
kobercový čistič, který poskytuje působivý 
výkon v prostředích vyžadujících 
každodenní péči.

Udržujte koberce čisté za málo peněz

• 3metrová hadice na vysávání s 102 mm hubicí

• Odnímatelná nádrž pro snadné vyprázdnění a 
doplnění roztoku

• Průhledná hubice pro lepší přehled o 
odstraňování nečistot / roztoku

• Zabudovaná kola pro snadnou přepravu a 
skladování

WOLF130 – Kobercový ex trak tor
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TECHNICKÉ PARAMETRY CAR275
Příkon (W) 2000

Napětí (V) 220-240

Frekvence (Hz) 50-60

Průtok vzduchu (l/min) 3115

Úroveň hlučnosti (dB) 78

Sání (mm H2O) 2005

Nádoba na čisticí roztok (l) 25

Nádoba na použitý roztok (l) 75

Délka přívodní šňůry (m) 10

Hmotnost (kg) 33

Délka x šířka x výška (cm) 70x56,5x101

Typ čerpadla 36W/70PSI

VLASTNOSTI
Vyprazdňovací hadice •

Rukojeť pro snadný transport •

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
Hadice+konektor+hadice pr. 8 mm KIT VA81096

75 l absorpční filtr VA80110

Ruční sada KIT VA86860

Podlahová sada KIT VA81102

Trubky KIT VA81100

OBJEDNACÍ ČÍSLO 50000209

Kobercový extraktor, který si jednoduše a efektivně 
poradí s nečistotou

CAR275 – Samostatný č ist ič koberců

Ideální pro čištění koberců ve středně 
velkých prostorech - kancelářích, školách, 
restauracích, hotelech a na letištích.

• Snadné použití: nádrž lze snadno vyprázdnit 
bez demontáže motoru

• Jednoduchý a uživatelsky přívětivý: velká zadní 
kola a otočná přední kola usnadňují manipulaci

• Výborný poměr ceny a výkonu: nádrž na roztok 
a podvozek jsou integrovány v jeden robustní 
celek
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TECHNICKÉ PARAMETRY CEX410
Příkon (W) 1850

Napětí (V) 220-240

Frekvence (Hz) 50-60

Úroveň hlučnosti (dB) 70+/- 3

Sání (mm/H2O) 3200

Nádrž na čisticí/použitý roztok (l) 35/23

Délka kabelu (m) 15

Rychlost kartáče (ot./min) 1400

Přepravní hmotnost (kg) 65

Provozní šíře (mm) 460

Úroveň vibrací do rukojeti (m/s2) <2,5

Čistá hmotnost (kg) 55

Délka x šířka x výška (mm) 1170x510x880

VLASTNOSTI
Nastavitelný tlak kartáče •

Nastavitelná rukojeť •

Parkovací funkce •

Pevný síťový kabel •

Odpadní hadice •

Filtr roztoku •

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
Pevná síťová šňůra 15 m VV81428-1

Sací KIT VV81249

Kartáčový KIT VV81059

OBJEDNACÍ ČÍSLO 50000546

VIPER CEX410 je profesionální, 
samostatný a tichý kobercový extraktor. 
Díky vynikajícímu čisticímu výkonu můžete 
efektivně a jednoduše udržovat textilie, 
jako například koberce a čalounění. 
Výkonný sací motor zajišťuje vysušení  
v krátkém čase. 

Profesionální kobercový extraktor

• Nízká hladina hluku umožňuje denní čištění

• Snadná údržba a servis bez použití nástrojů

• K dispozici je příslušenství pro ruční čištění 
čalounění nebo sada pro čištění podlahových 
koberců

• Nožní parkovací stojan pro ochranu kartáče

CEX410 – Samostatný č ist ič koberců

Vypouštěcí hadice pro snadné 
vyprázdnění

Ergonomická a nastavitelná 
rukojeť

Velká kola pro snadnou přepravu 
a ovladatelnost
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TECHNICKÉ PARAMETRY BV3
Napětí (V) 220-240

Frekvence (Hz) 50

Délka přívodní šňůry (m) 6,5

Přepravní hmotnost (kg) 10

Příkon (W) 250

Rozměry d x š x v (mm) 405x402x468

Provozní hlučnost dB(A) 64/68/72

Rychlost (ot./min) 1000/1200/1400

Provozní rychlost 3

Průtok vzduchu max (CFM) 2000/2200/2400

Proud motoru (A) 1,1/1,2/1,A

FEATURES
Sklopné držadlo pro přepravu •

Držák kabelu •

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
OBJEDNACÍ ČÍSLO 50000381

Kompaktní 3-rychlostní ventilátor pro sušení podlah 
a nucené proudění vzduchu 

Viper vzduchový vent i látor BV3/BV3D – Kobercový vysoušeč

Ventilátor VIPER BV3 nabízí výkonný a 
nákladově efektivnější způsob vysoušení i 
velkých koberců a podlah.

• Cenově výhodný: nový 3- rychlostní indukční 
motor se sníženou spotřebou energie

• Spolehlivý: chráněný před přehřátím motoru 
silnou rotačně tvarovanou konstrukcí

• Flexibilní: snadné nasměrování na požadovaný 
úhel foukání

• Kompaktní: navržený v moderním stylu  
pro snadnou manipulaci; vysoušeče mohou  
být naskládány na sebe pro úsporu místa  
při skladování. Vysoušeč má odvíjecí kabel a 
jeho rukojeť lze volitelně nastavovat.
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TECHNICKÉ PARAMETRY AS380/15B AS380/15C
Motor kartáče (W) 250 250

Úroveň hlučnosti (dB) 68 72

Rychlost kartáče (ot./min) 150 140

Sání (mm H2O) 800 800

Délka přívodní šňůry (m) - 15/EU

Výkon (m2/hod) 750 750

Provozní hmotnost (kg) 60 40

Příkon sacího motoru (W) 300 300

Rozměry prostoru pro baterii (mm) 262x196x175 -

Typ baterie 2x12V/33Ah/C20 -

Celková hmotnost (kg) 65 44

Rozměry d x š x v (mm) 780x415x590 780x415x590

Rozměr padu/kartáče (mm) 380 380

Provozní šíře (mm) 490 490

Nádrž na čisticí/použitý roztok (l) 15/15 15/15

VLASTNOSTI
Kompaktní design • •

Nastavitelná rukojeť • •

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
Kartáč 15"plast VF89801 VF89801

Nabíjecí KIT 24V DC 50-60 Hz
Stírací guma přední VF89023EU

Stírací guma zadní VF89807 VF89807

OBJEDNACÍ ČÍSLO 50000199 50000201

VIPER AS380/15 je vybaven velkými 
nádobami, které se dobře napouští, 
vypouští a jednoduše udržují. Sklopná 
rukojeť umožňuje snadnou přepravu a 
skladování.

Uživatelsky jednoduchý podlahový mycí stroj 
vhodný pro čištění menších a členitých ploch

• Nastavitelné, skládací madlo a oválně 
tvarovaná nádrž

• Velice kompaktní

• Jednoduše manévrovatelný, transportovatelný  
a skladovatelný

• Snadná obsluha a údržba

• Jednoduchá manipulace s nádržemi

• Vhodný pro členité plochy

AS380/15 – Malé podlahové mycí stroje
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Jednoduchý, středně velký, podlahový mycí stroj 
s chodící obsluhou

AS430/510 – Střední mycí podlahový stroj

VIPER AS430 / 510 jsou středně velké 
mycí podlahové stroje nenáročné na 
obsluhu. Představují perfektní řešení pro 
čištění středně velkých prostor s náročným 
provozem.
• Snadné použití: vestavěná nabíječka, snížená 

tlačná síla a ergonomický spínač start / stop 
umožňují uživateli lepší ovládání stroje

• Jednoduchý a uživatelsky přívětivý: nádrž  
na čistý a použitý roztok jsou integrovány  
do jednoho celku

• Výborný poměr cena / výkon: zákazník si  
může zvolit kabelovou nebo bateriovou verzi  
v závislosti na své potřebě čištění

TECHNICKÉ PARAMETRY AS430C AS510B
Motor kartáče (W) 750 560

Úroveň hlučnosti dB(A) 72 70

Max. přítlak kartáče (kg) 35 35

Rychlost kartáče (ot./min) 160 150

Nádoba na použitý/Nádoba na čistící roztok (l) 50/50 40/40

Délka přívodní šňůry (m)/typ zástrčky 20 N/A

Šíře stěrky (mm) 730 790

Výkon (m²/h) 1600 2100

Rozměry d x š x v (mm) 1200x610x1170 1200x610x1170

Čistá hmotnost (kg) 70 128

VLASTNOSTI
Měřič motohodin •

Verze kabelu •

Verze baterie •

Vyprazdňovací hadice • •

Hladinový indikátor •

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
Kartáč 510 mm 20" PPL VF90417

Kartáč 430 mm 17" PPL VF90411

Gumová stěrka přední 790 mm 31 VF90119

Gumová stěrka zadní 790 mm 31 VF90120

Nabíjecí KIT verze EU VF90271-EU

Gumová stěrka přední 730 mm 28,5 VF90103

Gumová stěrka zadní 730 mm 28,5 VF90104

OBJEDNACÍ ČÍSLO 50000220 50000238
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Pohodlný přístup k nádrži na roztok 
pro rychlé doplňování

TECHNICKÉ PARAMETRY AS4325B AS4335C
Úroveň hlučnosti (dB(A)) 67±3 (Eco mode 63±3) 67±3

Přítlak kartáče (kg) 19 19

Rychlost kartáče (ot./min) 140 (Eco 100) 170

Nádoba na čisticí/použitý roztok (l) 25/25 35/35

Rozměry stroje (d x š x v (mm) 1020x570x1182 1020x570x1182

Čistá hmotnost (kg) 134 99

Minimální prostor pro otáčení  (cm) 103 103

Průměr kartáče/padu (mm) 432 432

Sací výkon motoru (W) 300 300

Průtok roztoku (l/min) 0,59/0,69/1,11/1,68 1,57

Max. produktivita m2/h 1720 1720

Síla motoru kartáče (W) 400 250

Celková hmotnost stroje (kg) 58 64

VLASTNOSTI
Zapnutí/vypnutí kartáče •

Stlačitelná odtoková hadice s regulací průtoku • •

Tlačítko One-TouchTM •

ECO režim •

Tichý režim •

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
Kartáčový KIT VS15440 VS15440

KARTÁČ DISC PPL 0,7 B VS15374 VS15374

STĚRKA PŘEDNÍ NATURAL VS15201 VS15201

STĚRKA ZADNÍ NATURAL R VS15204 VS15204

CHRÁNIČ ROZSTŘIKU VS15439 VS15439

OBJEDNACÍ ČÍSLO 50000579 50000583

Když potřebujete, aby vaše péče o podlahu 
udělala na zákazníky dojem - aniž byste 
museli vynaložit značné úsilí nebo prostředky 
- nabízí řada Viper AS43 pohodlné řešení  
s modely, které jsou napájeny z kabelu nebo 
z baterie, a zbaví vás stresu z každodenní 
rutiny čištění.

Efektivnější volba pro rychlé úklidové  
práce střední velikosti

• Režimy Eco a Silent usnadňují čištění po delší 
dobu nebo v oblastech citlivých na hluk

• Snadný přístup k nádrži na čistící roztok, baterii 
a pracovním komponentům, demontáž stírací 
lišty bez použití nářadí

• Pohodlné ovládání a LCD displej pro rychlé, 
efektivní školení a ovládání

• Ergonomický design rukojeti minimalizuje 
únavu obsluhy, přizpůsobí se více uživatelům

Intuitivní ovládací panel posky-
tuje kontrolu nad všemi funkcemi 
(model AS4325)

Demontáž a montáž stírací lišty 
bez použití nářadí zjednodušuje 
údržbu

AS4325/AS4335 – Malý podlahový mycí stroj
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TECHNICKÉ PARAMETRY AS5160 AS5160T
Motor kartáče (W) 450 450

Úroveň hlučnosti (dB) 69 69

Přítlak kartáče (kg) 27 23

Rychlost kartáče (ot./min) 150 150

Maximální stoupavost (%) 2 2

Šíře stěrky (mm) 790 790

Rozměry d x š x v (mm) 1370x600x1220 1370x600x1220

Čistá hmotnost (kg) 85 93

Přepravní hmotnost (kg) 115 123

Průměr kartáče/padu (mm) 510 510

Rozměry prostoru pro baterii (mm) 350x350x300 350x350x300

Typ baterie 2x12V 100Ah/C20 AGM 2x12V 100Ah/C20 AGM

Celková hmotnost vozidla (kg) 214.8 222.8

VLASTNOSTI
Měřič motohodin • •

Verze baterie • •

Vyprazdňovací hadice • •

Hladinový indikátor • •

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
Kartáč 20" VF90417 VF90417

Stěrka přední 20" VF90119 VF90119

Stěrka zadní 20" VF90120 VF90120

Nabíječka 24V 10A VR27041 VR27041

Baterie DISCOVER 12V 84 Ah 1464853000 1464853000

OBJEDNACÍ ČÍSLO 50000398 50000403

Viper AS5160 a AS5160T jsou vysoce 
výkonné podlahové mycí stroje, které 
díky své velikosti nádrže a výdrže baterie, 
umožňují čistění po dobu až několika 
hodin.

Podlahový mycí stroj se zvýšenou výkonností -  
projděte se po čisté podlaze

AS5160/AS5160T – Střední mycí podlahový stroj

• Verze s oběhem umožňuje ušetřit vodu a 
čisticí prostředek; tato verze je vybavena 
trakčním motorem a automatickým zvedačem a 
spouštěčem čisticí desky

• AS5160T - Trakční model: pohon 150 W

• Snadná manipulace a transport: velká, silná 
kola zajišťují vyvážení stroje

• Snadné a pohodlné ovládání: dva bezpečnostní 
spínače

• Ovládací panel s intuitivním displejem a tlačítky
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TECHNICKÉ PARAMETRY AS6690T-EU DISC AS7690T-EU DISC AS7190TO-EU ORB
Motor kartáče (W) 2x500 2x500 750

Úroveň hlučnosti (dB(A)) 69 ± 3 69 ± 3 69 ± 3

Přítlak kartáče (kg) 32 35 / 43 / 51 42 / 54 / 65

Rychlost kartáče (ot/min) 200 200 2200

Sací tlak (mm H2O) 1500 1500 1500

Nádrž na čistý/použitý roztok (l) 85/90 85/90 85/90

Maximální stoupání (%) 2 2 2

Šířka stírací lišty (mm) 1000 1000 1000

Čisticí výkon (m²/h) 2640 3040 2272

Rozměry stroje d x š x v (mm) 1490 x 660 x 1020 1550 x 760 x 1020 1490 x 710 x 1020

Čistá hmotnost (kg) 135 138 148

VLASTNOSTI
Nastavitelný přítlak kartáče • • •

Zapnutí/vypnutí kartáče • •

Zásobník na nečistoty • •

Ovládací panel s LCD displejem • •

ECO provoz • • •

Trakční pohon • • •

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
Držák padu VF83207 VF84329

Kartáčový disk VF83127 VS14326

Stěrka přední gumová VS14637 VS14635 VS14635

Stěrka zadní gumová VS14638 VS14636 VS14636

Přední stěrka Linatex VR16002L

Chránič rozstřiku VS14328 VS14328

Zásobník na nečistoty VS14744 VS14744 VS14744

OBJEDNACÍ ČÍSLO 50000569 50000570 50000571

Pokud tvrdá podlaha vyžaduje trochu 
většího úsilí, aby bylo dosaženo 
nejlepších výsledků, je řada Viper 
AS připravena na tento úkol. Modely 
s dvojitým kartáčem nebo s orbitální 
plošinou jsou připraveny na těžké čištění 
až po odstraňování povrchů.

Nová generace péče o podlahy pro nejnáročnější

• Upravitelné nastavení tlaku kartáče usnadňuje 
manipulaci se všemi druhy nečistot

• Řízení průtoku roztoku zajišťuje optimální 
kontrolu dávkování čisticího prostředku

• Režimy Eco a Silent usnadňují čištění po delší 
dobu nebo v oblastech citlivých na hluk

• Snadný přístup k nádrži na roztok, baterii a 
pracovním komponentům, demontáž stírací lišty 
bez použití nářadí

• Pohodlné ovládání a LCD displej pro rychlé a 
efektivní školení a ovládání

AS6690T /  AS7690T /  AS7190TO – Podlahové mycí stroje s chodící  obsluhou

Nádrž na použitý roztok s rukojetí 
pro snadné vypouštění

Intuitivní ovládací panel s LCD 
displejem pro všechny modely (na 
obrázku AS6690T / AS7690T)

Orbitální mycí stroj na čištění pod-
lah nebo odstraňování povrchů 
(AS7190TO)
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AS530R je prvním malým sedadlovým 
mycím strojem v uživatelsky přívětivé řadě 
Viper, která je známá pro svou vysokou 
účinnost čištění za atraktivní cenu.

Malý sedadlový mycí stroj určený pro čištění velkých 
ploch

• Integrovaná nabíječka umožňuje snadné 
zapojení a nabíjení akumulátoru z jakékoliv 
zásuvky

• Indikátor úrovně vodního roztoku s objemem 
viditelným na nádrži

• Nádrž na špinavou vodu o obsahu 73 litrů a 
velkým otvorem umožňuje snadné čištění

• Vestavěný závěsný systém stěrky na nádrži 
se špinavou vodou - snadná manipulace se 
zařízením v úzkých prostorech

• Produktivita: pracovní šíře 53 cm, šířka stírací 
lišty 73 cm, rychlost 160 ot./min

Integrovaná nabíječka umožňuje 
snadné zapojení a nabíjení aku-
mulátoru z  jakékoliv zásuvky

Indikátor úrovně vodního roztoku 
viditelný na nádrži

Velký otvor do nádrže se špinavou 
vodou o obsahu 73 litrů umožňuje 
její snadné čištění

AS530R – Malý podlahový mycí stroj  se sedící  obsluhou

TECHNICKÉ PARAMETRY AS530R
Motor kartáče (W) 450

Úroveň hlučnosti (dB(A)) 69

Rychlost kartáče (ot./min) 160

Sací tlak (mm H2O) 1223

Nádrž na použitý roztok (l) 73

Nádrž na čisticí roztok (l) 72

Max. stoupání (%) 10%

Šířka stěrky (mm) 730

Čisticí výkon (m2/h) 2650

Rozměry d x š x v (mm) 1360x580x1120

Čistá hmotnost (kg) 140

Přepravní hmotnost (kg) 245

VLASTNOSTI
Disková verze •

Nabíječka •

Bateriová verze •

Kompaktní design •

Vypouštěcí hadice •

Indikátor hladiny vody •

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
Kartáčový KIT VR25014

Nabíjecí KIT VR21053

Stěrka přední 17" VF90103

Stěrka zadní 17" VF90104

Komplet stěrka VR26000

OBJEDNACÍ ČÍSLO 50000415
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TECHNICKÉ PARAMETRY AS710R AS850R
Motor kartáče (W) 2x300W 2x300

Úroveň hlučnosti (dB(A)) 69 69

Nádrž na čisticí/použitý roztok (l) 120/120 120/120

Maximální stoupání (%) 10 10

Šíře stěrky (mm) 940 1060

Čisticí výkon (m2/hod) 4413 5130

Délka x šířka x výška (mm) 1580x760x1230 (stroj) 1580x890x1230 (stroj)

Rozměry d x š x v (mm) 1730x810x1410 (balení) 1580x890x1230 (balení)

Čistá hmotnost (kg) 225 230

Průměr kartáče (mm) 355 * 2 406 * 2

Rozměry prostoru pro baterii (mm) 610x408x365 610x408x365

Typ baterie 6V 245Ah/C20 AGM 4PCS

VLASTNOSTI
Včetně držáku padů • •
Nabíječka baterií •
Verze baterie • •
Vyprazdňovací hadice • •
Disková hlava: 2 kartáče • •
Hladinový indikátor • •

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
Kartáčový KIT VR14300 VR19120

Nabíjecí KIT VR13240

Přední nárazník KIT VR10027 VR10027

Držák padu VR14303 VR19121

Stěrka přední VR16002 VF84207

Stěrka zadní VR16003 VF84208

OBJEDNACÍ ČÍSLO 50000315 50000552

AS710R je středně velký podlahový mycí 
stroj se sedící obsluhou, který je ideálním 
řešením pro čištění v oblastech náročných 
na provoz.

AS710R je kompaktní, výkonný a jednoduše použitelný, 
středně velký podlahový mycí stroj se sedící obsluhou

AS710R – Podlahový mycí stroj  se sedící  obsluhou

• Jednoduché a snadné ovládání: intuitivní 
přístrojová deska, jedno dotykové tlačítko 
a uživatelsky přívětivé menu pro nastavení 
provozu

• Robustní a silný: mechanické zdvihání či 
spouštění kartáče a stěrky; volitelný přední 
nárazník chrání stroj před poškozením a 
zvyšuje jeho životnost

• Spolehlivý a bezpečný: automatická 
regulace rychlosti a ergonomické sedadlo s 
bezpečnostním spínačem; vestavěný systém 
zavěšení stěrky na nádrž se špinavou vodu 
umožňuje snadný pohyb i v úzkých prostorech
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AS1050R – Podlahový mycí stroj  se sedící  obsluhou

Navržen s ohledem na skutečně velkou 
podlahovou plochu, AS1050R je největší 
mycí stroj Viper, ale nenechte se oklamat 
velikostí, protože je stále kompaktní, 
obratný. Postaven s ohledem na 
bezpečnost a hospodárnost.

Snadno zvládnete největší výzvy v péči o podlahu

• Systém dvojitého vysávání pro stálý výkon, 
výkonné vodní čerpadlo, dva kartáče/pady

• Eko provoz pro maximální produktivitu a 
optimální spotřebu

• Funkce zaměřené na bezpečnost: velké 
nárazníky, automatické brzdění a snižování 
rychlosti, ergonomické sezení s bezpečnostním 
spínačem

• Přístup / výměna dílů pro každodenní použití 
bez použití nářadí

• Automatické zapnutí / vypnutí kartáče

Snadno přístupný zásobník na 
nečistoty

Robustní nárazník se světly pro 
dobrou viditelnost

LCD displej včetně počítadla 
motohodin

TECHNICKÉ PARAMETRY AS1050R-EU
Napětí (V) 36

Nádrž na použitý roztok (l) 200

Nádrž na čisticí roztok (l) 200

Šířka stěrky (mm) 980

Průměr kartáče/padu (mm) 508 x 2

Průtok roztoku (max.) za nastavení / minutu (l) (1,6/2,3/3,3/4,6)

Čisticí výkon (max) m²/h 7840

Pracovní rychlost (km) 0 - 8

Min. pro otočení v uličce (cm) 2650

Max. stoupání (%) 16%

VLASTNOSTI
Zapnutí/vypnutí kartáče •

Zásobník na nečistoty •

Pohon zadních kol •

Eko provoz •

Tichý provoz •

Nastavitelný přítlak kartáče •

LCD displej •

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
Kartáč 20" černý VF82056

Držák podložky 20“ VF82097

Sada zásobníků na nečistoty VS14744

Přední stěrka gumová VR41322

Zadní stěrka gumová VR41323

Boční/postranní stěrka VR41206

Výstražné světlo kit VR41633

OBJEDNACÍ ČÍSLO 50000594
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TECHNICKÉ PARAMETRY PS480
Hlavní kartáč (mm) 480

Rozměry balení (mm) 860x810x390

Zásobník na nečistoty (l) 38

Čisticí výkon (m2/h) 2800

Rozměry stroje  d x š x v (mm) 1320x850x1000

Čistá hmotnost (kg) 19.5

Přepravní hmotnost (kg) 23,8 (balení)

Svislé rozměry (mm) 960x850x1030

Čisticí záběr včetně bočního kartáče 
(mm)

700

VLASTNOSTI
Hlavní kartáč •

Postranní kartáč •

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
Hlavní kartáč VP13211

Postranní kartáč VP11406

OBJEDNACÍ ČÍSLO 50000492

PS480 je první ruční zametací stroj 
od společnosti Viper, který je snadno 
použitelný a  nabízí vysoce efektivní řešení 
čištění, dostupný za bezkonkurenční cenu.

Kompaktní, snadný provoz a jednoduchá údržba

• Kompaktní design činí Viper PS480 ideálním 
zametačem pro omezené prostory či čištění  
v oblastech náročných na provoz

• Zametací stroj prakticky nepotřebuje servisní 
prohlídky, neboť je čistě mechanický -  
bez motoru, baterie nebo napájecího kabelu

• Hlavní čisticí kartáč lze snadno nastavit 
otočením knoflíku; zametač je poháněn 
převodovkou na dvou kolech a pokud s ním 
zatáhnete zpět, zastaví se

• Chcete-li vyměnit hlavní zametací kartáč  
- stačí odšroubovat tři šrouby na každé straně

PS480 – Manuální  zametací stroj

Nastavitelný hlavní kartáčVelká kolaPostranní kartáč může být  
nastaven knoflíkem
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TECHNICKÉ PARAMETRY
Napětí (V) DC 24
Jmenovitý výkon (W) 2640W/3,6
Spotřeba energie (W) 950W/1,3
Výkonnost (2 kartáče) teoretická/skutečná  
(m²/h) 8100/5670

Maximální rychlost vpřed (km/h)  8
Objem zásobníku (l) 130
Maximální stoupání (%) 16
Min. prostor pro otočení (mm) 2550
Čisticí záběr - pouze hlavní kartáč (mm) 700
Čisticí záběr - s dvěma boočními kartáči (mm) 1350
Hmotnost (kg) 688

VLASTNOSTI
Nastavitelné sedadlo •

Boční nárazníky •

Přední LED světlo •

Výstražný maják •

Zásobník na kolečkách s volitelnými  
mini kontejnery •

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
Kartáčový KIT 55940587

Hlavní kartáčový KIT 55940604

Výstražné světlo KIT 55940539

Systém na rozprašování vody KIT 55940858

OBJEDNACÍ ČÍSLO 50000605

Zametací stroj VIPER ROS1300 je navržen 
tak, aby náročný úklid velkých ploch byl 
efektivní od začátku až do konce.

Pokračujte v úklidu se sedící obsluhou

• Udržujte vysokou produktivitu při optimálním 
sběru prachu a nečistot, výkonný pohon 
zadních kol zaručuje pohyb ve svahu

• Vysokokapacitní 130litrový zásobník na 
kolečkách se třemi volitelnými mini kontejnery 
umožní více zametání a méně vysypávání 
nečistot

• Komfort obsluhy zajišťují: držák na nápoje, 
USB port, vestavěný úložný prostor a indikátor 
hladiny vody systému rozprašování proti prachu

• Pro bezpečnost provozu je vybaven 
ruční brzdou, dvojitou parkovací brzdou, 
výstražným majákem, předním LED světlem 
a ergonomickým nastavitelným sedadlem. 
Výhodná funkce snižování rychlosti v zatáčkách

Červený uzávěr pro plnění nádržky 
na vodu

Zásobník na kolečkách s volitel-
nými mini kontejnery

Aktivace všech hlavních funkcí 
pomocí jednoho tlačítka

ROS1300 – Zametací stroj  se sedící  obsluhou
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TECHNICKÉ PARAMETRY LS160HD LS 160 nízkorychlostní
Příkon (W) 1800 1300

Napětí (V) 220-240 240

Frekvence (Hz) 50 50

Ip třída ochrany IPX4 IPX4

Čisticí šíře (mm) 432 432

Délka přívodní šňůry (m) 10/oranžová 10/oranžová

Průměr kartáče / lešticího kotouče (mm) 432 432

Rychlost kartáče/ padu (ot./min) 160 160

Délka x šířka x výška (cm) 62X37X115 62X37X115

Čistá hmotnost (kg) 38,2 (3x volitelná váha navíc) 35.2

Stupeň vibrace držadla (m/s2) <2,5 <2,5

VLASTNOSTI
Nastavitelná rukojeť • •

Měkké držadlo • •

Ergonomická rukojeť • •

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
Nádoba KIT VF75415 VF75415

Držák padu VF75421 VF75421

Kartáčový KIT VF75434 VF75434

Kobercový kartáč KIT
OBJEDNACÍ ČÍSLO 50000253 50000249

Ideální pro každodenní čištění interiéru 
hotelů, restaurací, nákupních a výstavních 
center, škol či vládních institucí.

Spolehlivost za dostupnou cenu

• Jednoduchý a uživatelsky přívětivý: stroj se 
automaticky uzamkne, když se rukojeť dostane 
do vertikální polohy 90 stupňů, systém Soft 
Start a automatická instalace kartáče

• Vysoká kvalita: hliníková základna a trojitá 
planetová převodovka jsou navrženy pro nízký 
hluk motoru a převodovky

• Vynikající poměr cena / výkon: zásobník 
na vodu, kartáč a držák padu jsou součástí 
standardní výbavy

LS160 /  LS160HD – Nízkorychlostní  jednokotoučový stroj
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TECHNICKÉ PARAMETRY HS350 vysokorychlostní
Příkon (W) 1800

Napětí (V) 220-240

Frekvence (Hz) 50

Ip třída ochrany IPX4

Čisticí šíře (mm) 432

Délka přívodní šňůry (m) 10/oranžová

Průměr kartáče / leštícího kotouče (mm) 432

Rychlost kartáče/ padu (ot./min) 350

Rozměry d x š x v (cm) 117x51x42

Čistá hmotnost (kg) 39,5

Celková hmotnost (kg) 45,3

VLASTNOSTI
Nastavitelná rukojeť •

Měkké držadlo •

Ergonomická rukojeť •

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
Držák padu pro DS350 a HS 350 VF75493

OBJEDNACÍ ČÍSLO 50000297

Perfektní řešení pro čištění tvrdých podlah a  
pro náročné čištění

HS350 – Vysokorychlostní  jednokotoučový stroj

Jednoduchý a efektivní vysokorychlostní 
jednokotoučový stroj. HS350 je perfektním 
řešením pro čištění tvrdých podlah  
v prostorech s náročným provozem.

• Jednoduchý a uživatelsky přívětivý: systém  
Soft Start a automatická instalace kartáče

• Vysoce kvalitní produkt: pevná hliníková 
podložka a nízká hladina hluku díky motoru  
s řemenem

• Snadné použití: velká zadní kola usnadňují 
manipulaci a zajišťují dobré vyvážení stroje

27



TECHNICKÉ PARAMETRY DS350 dvourychlostní
Příkon (W) 1500/1800

Napětí (V) 220-240

Frekvence (Hz) 50

Ip třída ochrany IPX4

Čisticí šíře (mm) 432

Délka přívodní šňůry (m) 10/oranžová

Průměr kartáče/padu (mm) 432

Rychlost kartáče/padu (ot./min) 175/350

Rozměry d x š x v (cm) 117x51x42

Čistá hmotnost (kg) 39,9

Celková hmotnost (kg) 52,7

Objem nádoby (l) 10

VLASTNOSTI
Nastavitelná rukojeť •

Měkké držadlo •

Ergonomická rukojeť •

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
Nádoba KIT VF75415

Kartáčový KIT VF75434

Držák padu pro DS350+HS350 VF75493

OBJEDNACÍ ČÍSLO 50000301

DS350 – Dvourychlostní  jednokotoučový stroj

Jednoduše použitelný a výkonný  
dvourychlostní jednokotoučový stroj. 
DS350 je dokonalým řešením pro čištění 
tvrdých podlah v prostorech s náročným 
provozem.

Víceúčelový dvourychlostní jednokotoučový stroj

• Jednoduchý a uživatelsky přívětivý; stroj se 
automaticky uzamkne, když se rukojeť dostane 
do vertikální polohy 90 stupňů; systém Soft 
Start a automatická instalace kartáče

• Vysoce kvalitní produkt; hliníková základna a 
nízká hladina hluku díky řemenu poháněným 
motorem

• Snadno použitelný; velká zadní kola usnadňují 
transport a vyvažují stroj
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TECHNICKĚ PARAMETRY DR1500H-EU
Příkon (W) 1200

Frekvence (Hz) 50-60

Napětí (V) 220-240

Čisticí šíře (mm) 510

Délka přívodní šňůry (m) 15/černá

Rychlost kartáče/padu (ot./min) 1500

Rozměry d x š x v (cm) 83,8x53,3x120,6

Provozní hmotnost (kg) 40

Hmotnost (kg) 39

Průměr kartáče/padu (mm) 510

VLASTNOSTI
Včetně držáku padů •

Nastavitelná rukojeť •

Měkké držadlo •

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
OBJEDNACÍ ČÍSLO 50000036

VIPER DR1500H je ultra vysokorychlostní 
lešticí stroj pro velké plochy za nízké 
udržovací náklady. Dlouhotrvající lesk  
na pevných podlahách. Jednoduché 
použití.

Vysokorychlostní elektrický lešticí stroj -  
pro bezchybný lesk, jednoduchý na údržbu

DR1500H – Elek tr ické lešt icí  stroje

• Snadné použití: ergonomicky nastavitelná 
rukojeť pro snadné uskladnění

• Bezpečný a uživatelsky přívětivý stroj: vysoká 
manévrovatelnost díky velkým kolům a 
bezpečnostní systém zablokování pro vyšší 
bezpečnost

• Skvělá hodnota za nízké náklady: vysoce 
kvalitní produkt za výhodnou cenu

29



TECHNICKÉ PARAMETRY DF-100A
Napětí (V) 220-240

Frekvence (Hz) 50

Výkon (W) 150

Napájecí proud (A) 1

Třída ochrany IP44

Objem nádrže (l) 6

Váha (kg) 6

Délka napájecího kabelu (m) 1

OBJEDNACÍ ČÍSLO 50000055

Generátor pěny pro jednokotoučový stroj 
LS160 nebo LS160HD pro údržbu tenkých 
nebo hustých koberců.

Pro optimální čistotu 

• Generátor pěny pro jednokotoučový stroj 
(volitelné příslušenství)

• Snadné a flexibilní používání

• Snadné vyjmutí a vyčištění vodního filtru

Vol i telné příslušenství  pro všechny řady jednokotoučových strojů

1. Pěnový výstup
2. Těleso čerpadla
3. Filtr pro vytvoření pěny 
4. Nastavení výstupu pěny 
5. Tlačítko doplnění
6. Rukojeť (USA / EU)
7. Výrobní štítek

11 12

4 5
3

2

1

13

8. Filtr náhradní náplně
9. Napájecí kabel
10. Kryt
11. Doplnění filtračního roztoku
12. Výměník vzduchu / vody
13. Filtr pro roztok
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Služby

vipercleaning.cz

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

VIPER je organizací, která funguje prostřednictvím prodejců. VIPER spolupracuje s autorizovanými prodejci,  
kteří zvyšují možnosti a kapacitu distribuce našich produktů "jednoduchých na údržbu" včetně odborné podpory  
a školení. Díky naší široké síti servisních techniků a prodejců, VIPER je svým klientům vždy na blízku.

ZÁRUKA
Všechny čisticí stroje společnosti VIPER byly pečlivě testovány a kontrolovány během výroby manažerem výrobní  
kvality. Podmínky stanovené v záruce zaručují, že produkty neobsahují závady materiálu ani závady v oblasti zpracování.  
Naši servisní prodejci proto opraví nebo vymění všechny díly, u kterých se při kontrole prokáže, že jejich materiál či  
zpracování byly závadné. V případě nároků na záruku se obraťte na prodejce služeb VIPER.

Pro stroje VIPER prodávané v Evropě, na Středním východě a v Africe platí:

• Váš čisticí stroj VIPER má záruku po dobu jednoho roku od data nákupu.
• Záruka je vydána pouze v okamžiku původního nákupu, je nepřeveditelná.
• Servisní prodejce VIPER opraví čisticí stroj VIPER v záruční době.
• Stanovení původního data nákupu musí být doloženo spotřebitelem prostřednictvím prodejních listů nebo jiných důkazů.
•  Poštovní či jiné náklady na dopravu včetně pojištění jdou na náklady majitele. Všechny ostatní nároky jakékoli povahy  

nejsou zahrnuty.
• Záruka na čisticí stroj VIPER je platná pouze v zemi nebo regionu místa nákupu.

POZNÁMKA: Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené nehodou, nesprávným používáním, opravami, nedbalostí, 
zneužitím, požárem nebo produktem VIPER, který byl opraven jiným než autorizovaným prodejcem společnosti VIPER. 
Na opotřebené díly se nevztahuje záruka. Záruka je neplatná, pokud jsou produkty používány k jinému účelu, než ke  
kterému byly určeny. Přečtěte si prosím návod k obsluze a pokyny pro údržbu.

Také na stránkách:
• Informace o produktech
• Návod použití
• Katalogy
• Síť dealerů


