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De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

Uiterst geschikt voor het vegen van kleine hoeveelheden droog vuil, zand,
grind, blikjes, kurken, sigarettenpeuken, enz.. De zeer sterke en duurzame
behuizing is roestbestendig en maakt deze manuele Nilfisk veegmachine
zeer robuust. Dit in combinatie met de hoofdborstels en zijborstels, maken
de Nilfisk FLOORTEC 480 M veegmachine zeer compact en efficiënt in
gebruik en werkt u 5 maal sneller dan bij het gebruik van een traditionele
bezem.

• Inklapbare duwbeugel voor het makkelijk opbergen en transporteren
• Zeer licht en sterk vuilreservoir, uitgerust met een handgreep voor het

makkelijk legen
• Het grote vuilreservoir zorgt ervoor dat u minder vaak dient te legen
• Verstelbare hoofdborstels en zijborstels door middel van een

draaiknop
• Zeer sterke en duurzame behuizing voor een langere levensduur

Handbediende, robuuste Nilfisk veegmachine voor kleine ruimtes.
Verstelbare hoofd- en zijborstels, inklapbare duwbeugel. Robuust en groot
vuilreservoir met handgreep voor het eenvoudig legen. Zeer geschikt voor
privégebruik.

● Standaard uitrusting

Standaard toebehoren Artikelnummer
Minimale
hoeveel

heid
Floortec 480M

HoofdborstelHoofdborstelHoofdborstelHoofdborstel

Hoofdborstel SM 800 1465201000 2 ●

ZijborstelZijborstelZijborstelZijborstel

Zijborstel 1463623000 2 ●

Model Floortec 480M

Artikelnummer 9084803010

Kenmerken

Geen gereedschap nodig voor borstelafstelling ●

Inklapbare duwbeugel ●

Grote wielen en gemakkelijke handgreep ●

Twee hoofdborstels ●

Twee zijborstels ●

Container voor vuil ●

Verstelbare handgreep ●

Handgreep met "soft grip" ●
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Model Floortec 480M

Artikelnummer 9084803010

Kenmerken

Ergonomische handgreep ●

Opvouwbare handgreep ●

Technische specificaties Floortec 480M

Aandrijving Manual

Productiviteit hoofdborstel theor./werk. (m²/u) 1800/900

Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m²/u) 3360/1680

Werkbreedte met 2 zijborstels (mm) 840

Werkbreedte met/zonder zijborstel (mm) 840/450

Inhoud vuilcontainer (l) 34

Diameter zijborstel (mm) 260

Hoofdborstel (mm) 450

Lengte x breedte x hoogte (mm) 1300x840x1030

Netto gewicht (kg) 16

Verpakking 910x890x380

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires Artikelnummer
Minimale
hoeveel

heid
Floortec 480M

ZijborstelZijborstelZijborstelZijborstel

Zijborstel 1463623000 2 ●

HoofdborstelHoofdborstelHoofdborstelHoofdborstel

Hoofdborstel SM 800 1465201000 2 ●
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