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Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

Utrzymanie czystości i zapewnienie estetycznego wyglądu najbliższego
otoczenia, sprzyjającego dobremu samopoczuciu klientów i pracowników,
jeszcze nigdy nie było tak łatwe.
Zamiatarka prowadzona Nilfisk, dostępna w modelach SW200 i SW250,
zapewnia znakomity efekt zamiatania zarówno terenów zewnętrznych, jak
i podłóg i posadzek wewnątrz budynków. Zbiera i usuwa kurz, brud,
gwoździe, śrubki i niedopałki papierosów sześć razy szybciej niż
tradycyjna miotła.
Kompaktowa i lekka zamiatarka doskonale sprawdzi się w ograniczonych
przestrzeniach i miejscach o dużym natężeniu ruchu. Przy popychaniu
zamiatarki do przodu, układ przekładniowy wprowadza w ruch obrotowe
miotły. Bezsilnikowa, cichobieżna zamiatarka umożliwia sprzątanie w
godzinach pracy, pozwalając na obniżenie całkowitych kosztów
czyszczenia.
Ergonomiczny i regulowany uchwyt z miękkim wykończeniem zapewnia
użytkownikowi każdorazowo odpowiednią pozycję przy pracy, natomiast
wbudowany filtr i duży, łatwy do opróżnienia zbiornik na kurz pozwalają
utrzymać zapylenie na niskim poziomie.
Wszystko to sprawia, że ta szybka i wydajna zamiatarka Nilfisk nadaje się
idealnie do utrzymania czystości w takich obiektach jak małe zakłady
produkcyjne, parkingi, sklepy, szkoły, warsztaty, przystanki komunikacji miejskiej i tereny wokół obiektów biurowych.

• System wrzutu bezpośredniego zapewnia doskonałą wydajność zamiatania.
• Oszczędność czasu: 38-litrowy zbiornik może zostać w pozycji otwartej, co umożliwia łatwe wrzucanie dużych śmieci, a także ułatwia

opróżnianie.
• Łatwość prowadzenia: duże niepozostawiające śladów koła ułatwiają manewrowanie.
• Niskie zapylenie: wbudowany filtr zapewnia większą kontrolę pyłu i wyższy komfort pracy.
• Możliwość użytkowania na zewnątrz: wytrzymała niekorozyjna rama i solidna konstrukcja.
• Brak potrzeby konserwacji: prosta mechaniczna konstrukcja z przekładnią pasową, bez silnika i baterii.
• Możliwość regulacji uchwytu odpowiednio do wzrostu operatora (3 wysokości robocze).
• Przemyślana konstrukcja utrzymuje kosz na miejscu podczas przechowywania zamiatarki w pozycji pionowej lub podwieszonej.

● Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria Nr. ref Wymag
ane min. SW200 700 SW250 920 Cena

Cena 1.770,00 2.120,00

MIOTŁA GŁÓWNAMIOTŁA GŁÓWNAMIOTŁA GŁÓWNAMIOTŁA GŁÓWNA

MAIN BROOM VP11211 0 ● ● 257,00

MIOTŁA BOCZNAMIOTŁA BOCZNAMIOTŁA BOCZNAMIOTŁA BOCZNA

SIDE BROOM VP11406 0 ● ● 75,00

Zamiatarki SW200 / SW250
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Model SW200 700 SW250 920

Nr. ref 50000493 50000494

CECHY PRODUKTU

Dwie szczotki boczne ●

Regulowany uchwyt ● ●

Miękki uchwyt ● ●

Ergonomiczny uchwyt ● ●

Składany uchwyt ● ●

Dane techniczne SW200 700 SW250 920

Napęd Manual Manual

Wydajność zamiatania z miotłą główną teoreoretyczna/rzeczywista (m²/godz.) 1920/960 1920/960

Wydajność zamiatania z 1 miotłą boczną teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.) 2800/1400 2800/1400

Wydajność zamiatania z 2 miotłami teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.) - 3680/1840

Szerokość robocza z prawą miotłą boczną (MM) 700 700

Szerokość robocza z 2 miotłami bocznymi (MM) - 920

Pojemność zbiornika na śmieci (l) 38 38

Miotła główna (mm) 480 480

Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) 1470x850x1120 1470x920x1120

Ciężar (kg) 19.5 20

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria Nr. ref Wymag
ane min. SW200 700 SW250 920 Cena

Cena 1.770,00 2.120,00

MIOTŁA GŁÓWNAMIOTŁA GŁÓWNAMIOTŁA GŁÓWNAMIOTŁA GŁÓWNA

MAIN BROOM VP11211 0 ● ● 257,00

MIOTŁA BOCZNAMIOTŁA BOCZNAMIOTŁA BOCZNAMIOTŁA BOCZNA

SIDE BROOM VP11406 0 ● ● 75,00

Zamiatarki SW200 / SW250


