
Ontdek de meest complete  
serie eenschijfsmachines 

FM400 SERIES



Kabelhouder voor praktisch opbergen van het 
snoer

Ergonomische handgreep met vloeiende ronde 
randen voor meer comfort, een eenvoudiger 
bediening en minder vermoeidheid

Stekkerhouder voor praktisch opbergen van 
het snoer



Elke vloer heeft zijn eigen individuele eigenschappen en op een professionele 
manier voor een vloer zorgen, houdt in dat de juiste machine nodig is.  
Deze serie éénschijfsmachines van Nifisk biedt dit. Nog nooit eerder is zo’n 
overzichtelijk aanbod beschikbaar geweest bij één leverancier.

Machines voor licht gebruik, voor dagelijks reinigen en voor echt zwaar werk. 
Of het nu gaat om schrobben, opwrijven, sproeireinigen, strippen, polijsten of 
tapijtreiniging – er is een machine voor.

En omdat u weet dat deze afkomstig is van een wereldleider op het gebied 
van professionele reinigingsapparatuur, bent u verzekerd van betrouwbaarheid, 
gebruiksgemak, duurzaamheid, veiligheid en ergonomie. Zaken die allen  
standaard zijn voor Nilfisk machines. Kwaliteit, een manier van leven.

Een eenschijfsmachine voor het 
reinigen van elke vloer

De grote wielen maken het mogelijk om de machine over drempels, stoepen en trappen omhoog 
en omlaag te tillen

Ontworpen voor gebruiksgemak
en het comfort van de gebruiker



Technische gegevens
Omschrijving Eenheid FM400 L FM400 H FM400 D

Voltage V 230 230 230

Frequentie hz 50 50 50

Beschermingsklasse/IP-bescherming IPX4 IPX4 IPX4

Nominaal Vermogen W 1100 1500 1100/1500

Geluidsniveau op 1.5m dB(A) 59 61 61

Snoerlengte m 15 15 15

Borstel-/paddiameter mm 430 430 430

Borsteldruk kg 24 26 26

Borstelsnelheid rpm 180 410 185/370

Borstelkoppel nm 63 36 58/40

Lengte x breedte x hoogte cm 57.2x44.5x123.6 57.2x44.5x123.6 57.2x44.5x123.6

Hoogte motorhuis mm 323 323 323

Hoogte met handgreep verticaal mm 1236 1236 1236

Gewicht kg 37 40 40

Specificaties en details kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.
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Ergonomische handgreep met
‘soft grip’

Robuuste aluminium  
bedieningsstang

Licht en gemakkelijk in het 
gebruik

Grote wielen

Instelbare bedieningsstang

HEPA-filter leverbaar  
(FM400 H en FM400 D)

Eenvoudig systeem
voor de bevestiging van de
padhouder/borstel

Geheel metalen glanzend  
geschilderd frame

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

Nederland:
Nilfisk BV
Industrieterrein Gooise Kant.
Versterkerstraat 5
1322 AN ALMERE
Tel. +31 (0)36 546 07 00, Fax +31 (0)36 546 07 81
info.nl@nilfisk.com, www.nilfisk.nl

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.


