
Reinigen wordt zowel economisch als 
ergonomisch
- Betrouwbare efficiëntie

SR 1101



De elektrische filterschudder reinigt automatisch het filter elke 5 minuten Uitgebreid assortiment van optionele accessoires biedt u de juiste hulp-
middelen voor elke werkzaamheid: tapijtkit, speciale filters en borstels, 
chauffeursbeveiliging, 2 x 18 liter vuilcontainers etc.



Het bekende Nilfisk “no-tools” concept stelt u 
in staat om snel en gemakkelijk de borstels en 
het filter te vervangen voor minimale stilstand

De inhoud van de vuilcontainer is extra groot 
om de werkduur te verlengen

De overgrote meerderheid van de professionele veeg- 
werkzaamheden vereist een machine die compact, 
manoeuvreerbaar en betrouwbaar is. De SR 1101 toont 
eenvoud en robuustheid in de meest vooruitstrevende 
en verfijnde vorm. Deze machine wordt aanbevolen voor 
magazijnen, parkeerplaatsen en buitenwerkzaamheden  
zoals het reinigen van parken en tuinen.
De machine is eenvoudig te bedienen. Het zelf verklarende
bedieningspaneel zorgt er voor dat er minder instructietijd 
nodig is om de gebruiker te trainen. De SR 1101 is lever-
baar in zowel batterij-uitvoering als in benzine-uitvoering 
voor binnen en buiten werkzaamheden. Daarnaast is er 
een uitgebreide serie accessoires beschikbaar zodat
u altijd over de juiste uitrusting beschikt voor gebruik in 
elke omgeving. 
Lichte vervuiling in hoeken of op hogere niveau’s kan een-
voudig worden verwijderd met de ingebouwde stofzuiger 
(optioneel).

·    Solide, stevige tractiemotor en hoofdborstelmotor 
met gescheiden zekeringen zorgen voor een grote 
betrouwbaarheid en minder stilstand

·   De uitstekende filtering en de grote inhoud van de 
vuilcontainer zorgen voor een grotere opnamecapaciteit 
zonder stof te veroorzaken

·   Het verstelbare stuur, het hiel- & teenpedaal voor de 
rijrichting, plus het optimale zicht rondom zorgen voor 
een ergonomische en veilige bediening

·   Extra lange werktijd (6 uur) is mogelijk door te kiezen 
voor de optionele 300 Ah natte batterijtrog. 4 Uur 
werktijd met standaard batterijen

·   De machine heeft een polyethylene constructie met 
een stalen frame waardoor roestvorming geen kans heeft 
zodat de machine geschikt is voor zwaar en professioneel 
gebruik

Echte innovatie
Meer reiniging - minder machine!

Superieure manoeuvreerbaarheid en kleine  
draaicirkel in smalle en volle ruimten 
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Technische gegevens
Omschrijving Eenheid SR 1101 B SR 1101 P

Motor bron Batterij Benzine

Motor merk - Honda

Geluidsniveau dB(A) 63.8 78.3

Productiviteit theoretisch/werkelijk m2/u 6300/4410 6300/4410

Werkbreedte (hoofdborstel) mm 700 700

Werkbreedte (met 1 zijborstel) mm 980 980

Werkbreedte (met 2 zijborstels) mm 1260 1260

Draaicirkel cm 238 238

Max. snelheid km/u 6 6

Inhoud vuilcontainer l 70 70

Oppervlak hoofdfilter m2 3.6 3.6

Afmeting batterij compartiment mm 660x440x370 -

Lengte x breedte x hoogte cm 148x93x122 148x93x122

Gewicht kg 255 315

Specificaties en details kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.

Verstelbare stoel en stuur
voor een ergonomische en
veilige bediening

Ergonomische en robuuste
hendels voor bediening van de
borstels

Batterij- en benzineuitvoering
leverbaar voor gebruik binnen
of buiten

Het paneelfilter heeft een
oppervlak van 3.6 m2 voor een 

betere stofbeheersing

De 70 liter vuilcontainer heeft 
een grote opvangcapaciteit en 
zorgt voor minder ledigingsin-

 tervallen 

Geen gereedschap
nodig om borstels en

filter te inspecteren

Grote flap maakt het
mogelijk om grotere

vervuiling op te nemen
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BETROUWBAARHEID ZIT IN ONZE GENEN, 
OOK ALS HET OM SERVICE GAAT
Een machine van Nilfisk functioneert optimaal als deze regelmatig wordt onderhouden. Daarom hebben we diverse onderhoudsoplossingen die  
uw machine in prima conditie houden. Met Nilfisk bent u niet alleen verzekerd van professionele reinigingsapparatuur maar heeft u ook nog de  
mogelijkheid tot uitgebreide service. Zo neemt Nilfisk al uw schoonmaakzorgen uit handen.  

Service solutions call in
Nilfisk verzorgt de planning  
voor het onderhoud van uw 
machines. Voorrijkosten en
arbeidsloon tegen zeer  
gereduceerd tarief en op basis 
van nacalculatie. Onderdelen en 
toebehoren worden op basis van 
nacalculatie gefactureerd.

Service solutions standard
Bij deze overeenkomst zijn de 
onderhoudsbezoeken  
inbegrepen. Storingsbezoeken 
en onderdelen worden apart 
gefactureerd.

Service solutions plus
Bij deze overeenkomst heeft u 
meer grip op de onderhouds-, en 
reparatiekosten.
Arbeidsloon, voorrijkosten en 
onderdelen zijn inbegrepen.

Service solutions premium
Als maximale inzetbaarheid de 
hoogste prioriteit heeft binnen 
uw organisatie.
Aantal onderhoudsbezoeken 
wordt afgestemd om de maxi-
male inzetbaarheid te waar-
borgen. Er zijn geen financiële 
verrassingen. Arbeidsloon, 
voorrijkosten, onderdelen en ver-
bruiksartikelen zijn inbegrepen.


