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A kép illusztrációként szolgál. 

Soha nem volt könnyebb az üzlethelyiségek tisztántartása az ügyfelek és
alkalmazottak számára. Az SW200 és SW250 modellben kapható Nilfisk
gyalogkíséretű seprőgépek lenyűgöző teljesítményt nyújtanak kültéren és
beltéren egyaránt. A kézi seprűvel összehasonlítva, ez a gép felszedi és
eltávolítja port, szennyeződést, homokot, szegeket, csavarokat, cigarettát
stb.
6-szor gyorsabb, mint egy kézi seprű.
Kompakt és könnyű, ezáltal szűk és zsúfolt helyeken is használhatja a
seprőgépet. A fogantyút a fogaskerékrendszer forgatja előremenetben, a
zajszint így kifejezetten alacsony. Nincs motor, ezáltal a nappali takarítás
vonzóvá és költségtakarékossá válik.
A felhasználó számára számos előnyt kínál ez a seprőgép, mint például az
állítható puha markolat, így mindig kényelmes munkavégzést biztosít. A
por zárt térben marad a beépített szűrőnek köszönhetően, a nagy garat
pedig könnyű ürítést tesz lehetővé.
Ezáltal ez a gyors és hatékony Nilfisk seprőgép ideális választás olyan
alkalmazásokhoz, mint a kis gyárakban, parkolókban,
bevásárlóközpontokban, iskolákban, műhelyekben, buszpályaudvarokon,
vasútállomásokon, irodaházaknál végett takarítás.

• Közvetlen szeméttovábbítási rendszer, amely biztosítja a kiváló teljesítményt
• Hosszú tisztításra alkalmas kapacitás: 38 literes tartály, amely nyitva tartható nagy tárgyak eltávolítására, szemeteskosarak kiürítésére stb.
• Könnyen manőverezhető: A nagyméretű, nyomot nem hagyó kerekek a felhasználó számára egyszerű kormányzást tesznek lehetővé
• Kiváló porkezelés: Beépített szűrő a porelszíváshoz és a felhasználó kényelméhez
• Szilárd és kiválóan alkalmas kültéri használatra: Rugalmas korrózióálló keret
• Gyakorlatilag ingyenes: egyszerű, mechanikus szerkezet, fogaskerékkel és szíjhajtással. Nincs motor vagy akkumulátor
• A fogantyút úgy állíthatjuk be, hogy illeszkedjen a kezelő magasságához (3 pozíció)
• A tartály a helyén marad, még akkor is, ha a seprőgép függőleges helyzetben van

● Alaptartozékok

Model SW200 SW250

Cikkszám 50000493 50000494

TERMÉK JELLEMZŐK

Két oldalkefe ●

Állítható foganytú ● ●

Lágy markolatú fogantyú ● ●

Ergonomikus fogantyú ● ●

Lehajtható tolókar ● ●

Technikai jellemzők SW200 SW250

Erőforrás Manual Manual

Tiszítási teljesítmény főkefével elméleti/gyakorlati (M²/ÓRA) 1920/960 1920/960

Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA) 2800/1400 2800/1400

Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA) - 3680/1840

Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM) 700 700

Munkaszélesség a két oldalkefével (MM) - 920

Seprőgépek SW200 / SW250
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Technikai jellemzők SW200 SW250

Szeméttartály térfogata (L) 38 38

Főkefe (MM) 480 480

Hosszúság x szélesség x magasság (CM) 1470x850x1120 1470x920x1120

Tömeg (KG) 19.5 20

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Seprőgépek SW200 / SW250


