
works for you

Verhoog uw 
productiviteit met 
stofvrij vegen 
en uitzonderlijke 
ergonomie

FLOORTEC R 870



De FLOORTEC R 870 is een veelzijdige veegmachine voor zwaar gebruik voor zowel 
binnen- als buitentoepassingen. U kunt kiezen uit de volgende energiebronnen: 
batterij, LPG of benzine voor buitengebruik. De machine is geschikt voor vegen in 
zowel licht stoffige als zeer stoffige omgevingen.  

De FLOORTEC R 870 combineert prestaties met prijs, de ergonomische constructie 
en lage exploitatiekosten. De voortreffelijke veegprestaties en beheersing van het 
stof worden bereikt door in één handeling alle functies in te schakelen. Borstel- 
en stofregeling start en stopt automatisch, wanneer u met de machine rijdt. 
Dat bespaart energie, vermindert slijtage van de borstel en maakt de bediening 
gemakkelijker.

Veegmachine voor zwaar gebruik met een 
ergonomische en duurzame constructie 
voor een uitstekende productiviteit

Alle functies starten automatisch, 
wanneer de borstels zijn neergelaten 
en de machine is ingeschakeld. Dat 
betekent eenvoudige bediening en 
minder training nodig voor gebruik.

Gemakkelijke en snelle toegang 
tot alle onderdelen die inspectie of 
vervanging nodig hebben zonder het 
gebruik van gereedschap.

Filters kunnen op LPG-modellen wor-
den vervangen/geïnspecteerd zonder 
de LPG-tank te verwijderen. Dit is 
ergonomischer en gaat sneller.

Er is geen gereedschap nodig voor 
het vervangen van de hoofd- of 
zijborstel en het verwijderen van het 
filter. Gemakkelijke toegang tot alle 
componenten zorgt voor snel(le) en 
gemakkelijk(e) onderhoud en service.

Voortreffelijke ergonomische constructie
De interne vuilvergaarbak met hydraulische hooglossing wordt vanuit de operator positie geopend 
en gesloten. Het geeft u een hogere vrije ruimte en u kunt de machine gemakkelijk wegrijden na het 
storten van het afval in een container. Het ergonimische voetbedieningspaneel verbetert uw comfort 
en het lage tweetraps instappaneel zorgt ervoor dat in- en uitstappen veilig en gemakkelijk is.

Besparingen en duurzaamheid
De hoofd- en zijborstelsystemen worden mechanisch ingesteld waardoor slijtage aan de borstels 
wordt verminderd. De zijborstels hebben geen aandrijfriemen. Alle borstels en de motoren worden 
uitgeschakeld wanneer ze niet in gebruik zijn. Dat bespaart energie en onderhoudskosten.

Stofarme werking
U kunt stofarm vegen optimaliseren door middel van een optioneel nevelsysteem (DustGuardTM)  
voor de stofbeheersing op de zijborstels.



Bij uitstek geschikt 
voor:
• Industrie en productie
• Grote benzinestations
• Autodealers
• Opslag voor landbouw-
 machines
• Bouwbranche

De vuilvergaarbak kan vanaf 
de bestuurdersplaats worden 
gesloten.

Lage instap biedt gemakkelijke 
toegang tot de operator positie.

Grote, non-marking, schuim-
gevulde achterwielen op 
benzine/LPG modellen 
zorgen voor soepel rijden en 
ze raken bovendien nooit 
lek.

Gemakkelijk te begrijpen 
en te bedienen bedienings-
paneel.

Gemakkelijke toegang tot 
het motorcompartiment 
zonder het gebruik van 
gereedschap.

Nul-uitstoot bij 
batterijmodellen.
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Nilfisk-ALTO is onderdeel van Nilfisk-Advance, een van de voornaamste 

fabrikanten en leverancier van professionele schoonmaakapparatuur ter 

wereld. Nilfisk-Advance ontwikkelt al meer dan 100 jaar professionele 

reinigingsapparatuur. Het hoofdkantoor is gevestigd in Denemarken. 

Nilfisk-Advance heeft verkoopkantoren in 43 landen en is wereldwijd 

vertegenwoordigd in meer dan 100 landen. Wij hebben fabrieken in 

Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa en Azië en wereldwijd meer 

dan 5000 werknemers. In 2009 bedroeg onze wereldwijde omzet 690 

miljoen euro.

Wij leveren hogedrukreinigers, stof- waterzuigers en schrobveegmachines 

van hoogwaardige kwaliteit ten behoeve van de schoonmaakbranche en 

de agrarische-, automotive-, bouw- en de industriële sector. Wij geloven 

in duurzame en opbouwende relaties met onze klanten, leveranciers en 

medewerkers. Dankzij onze markt- en klantgeoriënteerde focus blijven 

wij continu in ontwikkeling met innovaties en optimalisatie van onze 

professionele reinigingsmachines: innovatieve, betrouwbare en concur-

rerende producten die de eindgebruiker bij zijn werkzaamheden optimaal 

ondersteunen.

• Schonere omgeving door stofarme reiniging.
• Vegen via slechts één handeling bespaart energie en vermindert slijtage van de borstel.
• Interne vuilvergaarbak  met hydraulische hooglossing kan vanuit de operator positie worden gesloten.
• Door het lage geluidsniveau is het prettig werken met de machine.
• Optioneel nevelsysteem voor stofbeheersing op de zijborstels.
• De borstelsystemen worden bediend door een hendel, wat de bediening gemakkelijk maakt.
• Gemakkelijk toegang tot alle componenten voor snel(le) en gemakkelijk(e) onderhoud en service.
• Alle onderhoudswerkzaamheden kunnen eenvoudig, zonder gereedschap worden uitgevoerd.
• Hellend voetbedieningspaneel voor een goede ergonomie.
• Tweetraps instapmogelijkheid maakt in- en uitstappen heel gemakkelijk.
• De bediening is eenvoudig, waardoor minder training nodig is voor gebruik. 

Stofarm vegen met uitzonderlijke 
ergonomie.

TECHNISCHE GEGEVENS FLOORTEC R 870 B FLOORTEC R 870 P FLOORTEC R 870 LPG

Werkbreedte met hoofdborstel (mm) 700 700 700

Werkbreedte met één zijborstel (mm) 975 975 975

Werkbreedte met twee zijborstels (mm) 1250 1250 1250

Theoretische oppervlaktprestatie 2 zijborstels (m2/u) 8750 8750 8750

Motor Battery 24 Volt Petrol Honda 4,1 kW LPG Honda 4,1 kW

Max. snelheid (km/h) 7 7 7

Klimvermogen (%) 20 20 20

Max. gewicht vuilcontainer (kg) 100 100 100

Filteroppervlakte (m2) 7 7 7

Storthoogte (mm) 1500 1500 1500

Geluidsniveau (db(A)) 65 75 75

Min. gangbreedte voor wenden, rechts/links (mm) 1920/1890 1920/1890 1920/1890

Afmetingen l x b x h (mm) 1640 x 1035 x 1330 1640 x 1035 x 1330 1640 x 1035 x 1330

Gewicht (kg) 433 511 515

KENMERKEN

Batterijversie  •

Benzineversie  •

LPG-versie  •

Geïntegreerde lader  •

Indicator lage batterijspanning  •

Indicator laag brandstofpeil  •  •

Massieve banden  •

Schuimgevulde banden  •  •

STANDAAR TOEBEHOREN

Hoofdborstel chev 6R PPL 0,8 geel 1463913000 1463913000 1463913000

Zijborstel mix staal PPL 1,3 staal 0,5 1465318000 1465318000 1465318000

Filterpaneel papier ultra web blauw 1464189000 1464189000 1464189000

Inbouwlader, 24 V 30 A 230 V 1465175000

ARTIKELNUMMER 9084404010 9084405010 9084406010

works for you

Aan informatie of illustraties in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Technische gegevens, ontwerp en apparatuur kunnen worden gewijzigd.

Gedistribueerd door:

België - Luxemburg
Nilfisk-ALTO n.v.-s.a.
Riverside Business Park
Boulevard internationalelaan 55
Bâtiment C3/C4 Gebouw
Bruxelles 1070 Brussel
Tel: + 32 (0)2 46 76 040
Fax: + 32 (0)2 46 66 150
E-mail: info.be@nilfisk-alto.com
Internet: www.nilfisk-alto.be

Nederland
Nilfisk-ALTO B.V.
Versterkerstraat 5
1322 AN ALMERE
Postbus 60112
1320 AC ALMERE
Tel: + 31 (0)36 54 60 760
Fax: + 31 (0)36 54 60 761
E-mail: info.nl@nilfisk-alto.com
Internet: www.nilfisk-alto.nl


