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HW0620900
Nilfisk SW200 Veegmachine

De Nilfisk SW200 is een handbediende veegmachine en ideaal voor de verwijdering van losliggende vuil in krappe ruimtes.
De borstel wordt aangedreven door de wielen zodra de veegmachine in beweging wordt gezet door de gebruiker.
Overmatig stof wordt beperkt door het geïntegreerde filter en de grote vuilcontainer kan eenvoudig geleegd worden.

SPECIFICATIES (Let op: variabele specificaties van toepassing ...deze machine maken wij compleet naar uw wensen)
HWnummer:

0620900

Hoofdafmetingen (mm):

Lengte: 790
Breedte: 375
Hoogte: 870

Werkbreedte met / zonder zijborstel (mm):

700/480

Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u):

2800/1400

Inhoud vuilcontainer (ltr.):

38

Aandrijving (V):

Manueel

Eigen gewicht (kg):

19.5

Toebehoren:

Instelbare hoofdborstel
Instelbare zijborstel
Vergaarbak met handgreep
Inklapbare duwbeugel
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