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De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

Uw pand in goede en uitnodigende staat houden voor klanten en
werknemers is nog nooit zo eenvoudig geweest. Deze Nilfisk achterloop
veegmachine, leverbaar als SW200 en SW250, biedt een indrukwekkende
prestatie op vloeroppervlakken zowel binnen als buiten. Vergeleken met
een bezem verwijdert deze Nilfisk veegmachine stof, zand, schroeven,
sigarettenpeuken etc. tot wel 6 keer sneller.
Compact en licht in gewicht, de veegmachine kan ook gebruikt worden in
krappe of volle ruimten. De borstel wordt aangedreven door de wielen
zodra de veegmachine in beweging wordt gezet door de gebruiker,
hierdoor is het geluidsniveau uiterst laag. Er is geen motor, dus
dagschoonmaak is een stille, aantrekkelijke, kostenbesparende optie.
De gebruiker profiteert van een aantal voordelen waaronder een 'soft grip'
duwbeugel die altijd afgesteld kan worden op de ideale positie van de
gebruiker. Overmetig stof wordt beperkt door het geïntegreerde filter en de
grote vuilcontainer kan eenvoudig geleegd worden.
Alles bij elkaar genomen is deze snelle en productieve Nilfisk
veegmachine de ideale keus voor gebruik in omgevingen als kleine
fabrieken, parkeerterreinen, winkelcentra, scholen, werkplaatsen, stations
evenals de buitenomgeving van kantoorpanden.

• 'Over de kop' veegprincipe voor uitstekende veegprestaties
• Capaciteit voor langdurig reinigen: 38 liter vuilcontainer, die open gehouden kan worden voor het weggooien van grote stukken vuil en het legen

van prullenbakken etc.
• Eenvoudig manoeuvreren: Grote non-marking wielen voor licht duwen en sturen
• Rekent af met stof: Geïntegreerd filter voor verbeterde stofbeheersing en gebruikerscomfort
• Stevig genoeg en geschikt voor buitengebruik: sterk roestbestendig frame
• Nagenoeg onderhoudsvrij: eenvoudige mechanische constructie met riemaandrijving. Geen motor of batterij
• De ergonomische duwbeugel kan worden afgesteld op de juiste hoogte voor de gebruiker (3 posities)
• De vuilcontainer blijft op zijn plaats zelfs als de veegmachine in een rechtopstaande positie wordt opgeborgen of aan de muur gehangen

● Standaard uitrusting

Standaard toebehoren Artikelnummer
Minimale
hoeveel

heid
SW200 700 SW250 920

FiltersFiltersFiltersFilters

FILTER VP11902 0 ● ●

HoofdborstelHoofdborstelHoofdborstelHoofdborstel

MAIN BROOM VP11211 0 ● ●

ZijborstelZijborstelZijborstelZijborstel

Zijborstel VP11406 0 ● ●

Veegmachines SW200 / SW250
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Model SW200 700 SW250 920

Artikelnummer 50000493 50000494

Kenmerken

Twee zijborstels ●

Verstelbare handgreep ● ●

Handgreep met "soft grip" ● ●

Ergonomische handgreep ● ●

Opvouwbare handgreep ● ●

Technische specificaties SW200 700 SW250 920

Aandrijving Manual Manual

Productiviteit hoofdborstel theor./werk. (m²/u) 1920/960 1920/960

Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m²/u) 2800/1400 2800/1400

Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m²/u) - 3680/1840

Werkbreedte met rechter zijborstel (mm) 700 700

Werkbreedte met 2 zijborstels (mm) - 920

Inhoud vuilcontainer (l) 38 38

Hoofdborstel (mm) 480 480

Afmetingen, L x B x H (mm) 1470x850x1120 1470x920x1120

Gewicht (kg) 19.5 20

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires Artikelnummer
Minimale
hoeveel

heid
SW200 700 SW250 920

HoofdborstelHoofdborstelHoofdborstelHoofdborstel

MAIN BROOM VP11211 0 ● ●

ZijborstelZijborstelZijborstelZijborstel

Zijborstel VP11406 0 ● ●

FiltersFiltersFiltersFilters

FILTER VP11902 0 ● ●

Veegmachines SW200 / SW250


