
Een combinatie van innovaties 
en bestaande eigenschappen
- De benchmark voor industriële veegmachines

SR 1601



De MultispectrumTM filterschudder, voorkomt  
stofophoping en verstopping en zorgt zo voor 
betere prestaties

Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig 
bereikbaar zonder gereedschap. Zo kunnen ze 
snel en eenvoudig worden onderhouden.

Kan op hellingen tot 25% vegen



Gemakkelijk te gebruiken bedieningsknoppen
betekenen een efficiëntere reiniging

Het exclusieve Dust Guard™ systeem vermin-
dert effectief stofvorming door een fijne nevel 
voor de zijborstels te verspreiden

Werkelijke reinigingskosten houden altijd rechtstreeks verband 
met de gebruikte apparatuur. Met andere woorden, hoe beter 
het ontwerp, hoe lager de totale kosten. De Nilfisk SR 1601 is een 
industriële veegmachine met een buitengewoon ontwerp van 
unieke makelij. Alle technische kenmerken die men verwacht van 
de wereldleider op het gebied van professionele reinigings- 
apparatuur zijn in deze machine bijeengebracht. De stofopname  
is buitengewoon en het opwaaien van stofdeeltjes wordt  
doeltreffender dan ooit voorkomen via het DustGuardTM systeem. 
Dit systeem verspreidt een nevel voor de zijborstels waardoor er 
geen stof ontstaat.

Minder stof betekent minder reinigingswerk op andere plaatsen. 
Bovendien is de productiviteit enorm hoog dankzij de grote  
hoofdborstel (900 mm), een veegbreedte van 1600 mm en de 
betrouwbaarheid van de SR 1601 als een machine die haar werk 
snel en goed uitvoert.

·       De MultispectrumTM filterschudder, voorkomt stofophoping en 
verstopping en zorgt zo voor betere prestaties

·   Weldoordachte en eenvoudig te gebruiken knoppen 
vereenvoudigen de bediening en verkleinen de foutenmarge van 
de gebruiker

·   Een vrij zwevende hoofdborstel en speciale knop voor fijne 
afstelling garanderen een hogere productiviteit en betere 
prestaties

·   De stevige polyethyleen afdekkappen en bumpers over het 
stalen frame staan garant voor een lichter gewicht en een 
bescherming die vergeleken kan worden met die van een auto

Innovatieve veegmachine 
voor lagere reinigingskosten

De bestuurder heeft een uitstekend zicht voor 
meer veiligheid en zo de garantie dat bij het  
reinigen geen stukken worden overgeslagen



De SR 1601 serie bestaat uit vier modellen met 
een keuze tussen 2 dieselmotoren (2 cilinders of 3 
cilinders), een LPG-motor of een model met 48 V 
accu’s voor gebruik binnen en buiten. Het krachtige 
reinigingsvermogen is ideaal voor het schoonma-
ken van fabrieken, parkeergarages, bouwterreinen, 
magazijnen, enz.

Technische gegevens
Omschrijving Eenheid SR 1601 B / MAXI SR 1601 D3 / MAXI SR 1601 LPG 3 / MAXI

Bron motorvermogen Batterij 48V Diesel, 3cyl.  
16.3 kw/22HP

LPG, 3cyl.  
20kw/26.8 HP

Merk van de motor - Kubota Kubota

Productiviteit, theoretisch/werkelijk m2/u 12800/8960 19200/13440 19200/13440

Werkbreedte met hoofdborstel mm 900 900 900

Werkbreedte met rechter zijborstel mm 1250 1250 1250

Werkbreedte met 2 zijborstels mm 1600 1600 1600

Min. draaicirkel cm 306 306 306

Max. snelheid km/u 8 12 12

Inhoud vuilcontainer l 315 315 315

Max. storthoogte cm 159 159 159

Oppervlak hoofdfilter m2 10 10 10

Lengte x breedte x hoogte cm 222x132x146 222x132x146 222x132x146

Gewicht kg 1220 945/980 945/980

Specificaties en details kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.
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België:
Nilfisk n.v.-s.a.
Riverside Business Park
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4
1070 Brussel
Tel. +32 (0)2 467 60 50, Fax +32 (0)2 463 44 16
info.be@nilfisk.com, www.nilfisk.be

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.
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