SW200/SW250

Duw uw schoonmaak naar een hoger
niveau
- zes keer sneller dan een bezem

De vuilbak kan in de open stand blijven staan
om er makkelijk grotere voorwerpen in te
kunnen gooien of een prullenbak in te legen.

Zowel de hoofdborstel als de zijborstels kunnen
zonder gereedschap worden versteld.

De handgreep kan worden afgestemd op de
lengte van de gebruiker (3 standen).

Snel en eenvoudig onderhoud van
binnenvloeren en buitenoppervlakken

Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om uw binnen- en buitenruimten
in een schone en uitnodigende toestand te houden voor klanten en werknemers. De Nilfisk SW200 en SW250 duwvegers bieden binnen en buiten
indrukwekkende prestaties op harde vloeren en ondergronden.
In vergelijking met een handbezem zal de duwveger stof, vuil, zand,
spijkers, spijkers, schroeven, sigaretten enz. tot ca. 6 keer sneller
oppikken en verwijderen.
Met deze compacte en lichte duwveegmachine kunt u ook uit de voeten
in krappe ruimtes en in omgevingen waarin veel obstakels aanwezig zijn.
Wanneer de gebruiker de machine vooruit duwt, drijft de tandwieloverbrenging de borstel aan zonder veel geluid maken. De duwveger heeft
geen motor en is daarom een aantrekkelijke, kostenbesparende optie voor
schoonmaakwerkzaamheden overdag.
De gebruiker profiteert van diverse voordelen zoals de SoftGrip-handgreep
die in hoogte verstelbaar is om altijd een comfortabele werkhouding te
kunnen bieden. Stofuitstoot wordt beperkt door het ingebouwde filter
en door de eenvoudige handling van de grote vuilbak bij het legen.

SW200 met één zijborstel - en SW250 met
twee zijborstels – met werkbreedten van 70 en
90 cm

Deze snelle en productieve Nilfisk duwvegers zijn een ideale keuze voor
veegtaken bij kleine fabrieken, parkeerfaciliteiten, winkelcentra, scholen,
werkplaatsen, bus-/treinstations en oppervlakken buiten kantoorgebouwen.

· Direct-throw-systeem om uitstekende veegprestaties veilig te stellen
· Capaciteit voor langdurige schoonmaak: een grote vuilbak van 38 liter
die open kan blijven om er grotere voorwerpen of de inhoud van
prullenbakken enz. in te gooien.
· Wendbaar: Grote wielen die geen sporen nalaten, maken het eenvoudig
om de machine vooruit te duwen en te sturen
· Gaat stof effectief tegen: Ingebouwd filter voor verbeterde stofreductie
en gebruikerscomfort
· Robuust en geschikt voor gebruik in de buitenlucht: stevig,
corrosiebestendig frame
· Vrijwel onderhoudsvrij: eenvoudige mechanische constructie met
tandwiel- en riemaandrijving. Geen motor of accu

De vuilbak blijft op zijn plek, zelfs wanneer de
machine rechtop wordt opgeborgen of aan de
muur wordt gehangen

Betrouwbaarheid zit in onze genen,
ook als het op service aankomt
Een Nilfisk-machine functioneert
optimaal wanneer deze goed
verzorgd wordt via de periodieke
service- en onderhoudsbeurten.
Daarom hebben wij de optimale
serviceoplossing gecreëerd:
drie serviceniveaus die op
verschillende behoeften inspelen
en de optionele levering van een
vervangende machine in kritieke
situaties.

Service-oplossing Standaard
- Professioneel onderhoud
Uw contract omvat twee jaarlijkse onderhoudsbeurten en een
servicerespons binnen 48 uur.
Voorrijkosten en onderdelen bij
onvoorziene uitval worden apart
in rekening gebracht.

Service-oplossing Plus
– Geoptimaliseerde
performance
Met de Plus-oplossing heeft u
een stevige greep op uw onderhouds- en reparatiekosten en
weet u dat uw performance altijd
optimaal is en nooit wegzakt.

Service-oplossing Premium
– Gemaximaliseerde
beschikbaarheid
Wanneer beschikbaarheid uw
absolute topprioriteit en aandachtspunt is, is de Serviceoplossing Premium de beste
keuze. Deze service omvat een
driemaandelijkse onderhoudsbeurt zonder financiële
verrassingen.

Ergonomische verstelbare
handgreep met SoftGrip

Instelbare handgreep (3 standen)

Grote vuilbak van 38 liter
Grote wielen die geen sporen
nalaten
Zijborstels individueel instelbaar
via een draaiknop

Geen gereedschap nodig voor
instelling van de hoofdborstel

Zeer stevig, corrosiebestendig
frame maakt deze
duwveger bijzonder robuust

Makkelijk op te bergen
en te vervoeren

Beschrijving

SW200

SW250

Artikelnummer

Eenheid

50000493

50000494

Krachtbron

Handaangedreven

Handaangedreven

Productiviteit hoofdborstel theoretisch/daadwerkelijk

m2/h

1920/960

1920/960

Productiviteit 1 zijborstel theoretisch/daadwerkelijk

m2/h

2800/1400

2800/1400

Productiviteit 2 zijborstels theoretisch/daadwerkelijk

m2/h

-

3680/1840

Werkbreedte m. rechter zijborstel

mm

700

700

Werkbreedte met 2 zijborstels

mm

-

920

Lengte hoofdborstel (mm)

mm

480

480

Capaciteit vuilbak

l

38

38

Gewicht

kg

19,5

20

Wijziging van specificaties en details zonder aankondiging voorbehouden.
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