
Verhoog de productiviteit door betere 
prestaties en optimale ergonomie

SW 900



De batterijversie van de Nilfisk SW900, voor 
zowel binnen-, als buitengebruik, is standaard 
voorzien van een ingebouwde lader.

Tijdbesparend onderhoud: vervangen van de 
borstel, filter en andere onderhoudswerkzaam-
heden, zijn mogelijk zonder gereedschap.

Goede hygiëne: de gebruiker raakt met zijn 
handen alleen schone onderdelen van de  
vuilcontainer aan bij het storten van het afval.



Verwijdert zelfs de kleinste deeltjes - ook van 
vaste vloerbedekking.

Handig verplaatsen en opbergen: volledig  
inklapbare duwbeugel.

De Nilfisk SW900 achterloop veegmachine is zowel  
geschikt voor gebruik binnen als buiten voor het stofvrij 
verwijderen van droog vuil. De veegmachine draagt bij 
aan het verbeteren van uw dagelijkse productiviteit met 
nieuwe belangrijke voordelen: Volledige controle voor de 
gebruiker, verbeterde ergonomie met een vuilcontainer op 
wielen en betere schoonmaakprestaties. Een ideale veeg-
machine voor schoonmaakbedrijven en voor bedrijven die 
een veegmachine nodig hebben die snel en  eenvoudig 
inzetbaar is.

Volledige controle voor de gebruiker
·   Vanaf de plek van de gebruiker zijn alle bedienings- 
elementen goed zichtbaar en bereikbaar.

·  Comfortabel manoeuvreren met de nieuwe ergono-
mische duwbeugel.

·  Eenvoudig instellen van de snelheid: nieuwe tractiehendel 
geïntegreerd in de duwbeugel.

Verbeterde ergonomie met een nieuwe vuilcontainer 
op wielen
·   Betere bediening: de vuilcontainer, met een inhoud van 
60 liter, is eenvoudig van de veegmachine te verwijderen.

· De vuilcontainer staat in een paar tellen op zijn wielen.
· Ergonomisch en veilig verplaatsen naar de stortplaats.

Betere schoonmaakprestaties en productiviteit
·   Sneller en nauwkeuriger vegen: nieuwe bediening voor 
de zijborstel op de duwbeugel.

·  Automatisch in- en uitschakelen als de zijborstel omlaag 
of omhoog gaat.

·  Sneller en effectiever reinigen van het filter: Nieuw  
elektrisch schudsysteem.

Totale controle over het 
schoonmaken

De vuilcontainer staat in een paar tellen op zijn 
wielen



Technische gegevens
Omschrijving Eenheid SW900 Batterij SW900 Benzine

Motor Batterij Benzine

Geluidsniveau dB(A) 70 78

Productiviteit, theoretisch/werkelijk (hoofdborstel) m2/u 2700/1620 2700/1620

Productiviteit, theoretisch/werkelijk (een zijborstel) m2/u 3715/2230 3715/2230

Productiviteit, theoretisch/werkelijk (twee zijborstels) m2/u 4725/2835 4725/2835

Doorsnede zijborstel mm 315 315

Werkbreedte (alleen hoofdborstel) mm 600 600

Werkbreedte (met 1 zijborstel) mm 825 825

Werkbreedte (met 2 zijborstels) mm 1050 1050

Max. klimvermogen % 20 20

Max. snelheid km/u 4.5 4.5

Vuilcontainer inhoud l 60 60

Oppervlak hoofdfilter m2 1.9 1.9

Lengte x breedte x hoogte mm 1390x950x1100 1390x950x1100

Gewicht kg 82 88

Gewicht tijdens gebruik kg 143 88.5

Specificaties en details kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.
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Alle elektrische motoren zijn met
zekeringen beveiligd om de 
servicekosten te verlagen

De veiligheidsschakelaar schakelt
de machine uit als de vuilcon-
tainer verwijderd wordt

De machine kan worden voor-
zien van streeploze skirts voor
het vegen van tapijt en heel
gevoelige vloeren

Instelbare duwbeugel voor
een goede ergonomie en 
eenvoudig opbergen

De kap bevat houders voor  
blikken, flessen en andere 
voorwerpen

Door de grote wielen en een
juiste gewichtsverdeling is
manoeuvreren heel gemakkelijk

De hoofdborstel en de zijborstel
zijn volledig instelbaar om
constant een goede druk
te geven
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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.


