
STOR PRODUKTIVITET 
TAKKET VÆRE FORBEDRET YTEEVNE  
OG BEDRE ERGONOMI

SW 900



Fjerner selv de minste partikler - også fra gulvtepper. Enkel og behagelig transport og oppbevaring:
Håndtaket kan foldes helt sammen.

TOTAL 
RENGJØRINGSKONTROLL

Nilfisk SW900 gå-bak feie-sugemaskin til så vel innendørs som 
utendørs bruk, forbedrer din daglige produktivitet takket være  
nye og verdifulle fordeler:
Full kontroll fra førerplassen, forbedret ergonomi med hjul på 
feiebeholderen og økt yteevne.

SW900 er ideell til rengjøringsselskaper, industri og produksjons-
bedrifter, skoler, institusjoner, lagerbygninger, hotell, messe- og 
kongressentre.

Full kontroll fra førerplassen
•  Det  er fullt overblikk over hele kontrollpanelet, som er enkelt  

å nå fra førerplassen.
•  Bekvem å betjene takket være det ergonomisk riktige 

håndtaket.
•  Enklere å tilpasse hastigheten: Nytt fremdriftsgrep er integrert  

i håndtaket.

Forbedret ergonomi med den nye feiebeholderen på hjul
•  Enklere å betjene: Feiebeholderen har en kapasitet på 60 liter, 

og er lett å montere fra feiemaskinen.
•  Feiebeholderen er på hjul og tømmes uten vanskeligheter på 

ganske få sekunder.
• Ergonomisk og sikker transport til tømme området.

Større rengjøringsyteevne og produktivitet
•  Raskere og mer nøyaktig feiing: Betjeningshåndtak for 

sidebørsten på håndtaket.
• Automatisk start/stopp når sidebørsten senkes/heves.
•  Raskere og mer effektiv rengjøring av filteret: Nytt elektrisk 

filterristersystem.

FEIEBEHOLDEREN 
ER KJØRENDE PÅ FÅ 
SEKUNDER



God hygiene: Brukerens hender behøver bare å røre 
de delene av feiebeholderen som er rene når avfallet 
skal tømmes.

Batteriversjonen av Nilfisk SW900 har innebygget lader 
som standardutstyr, slik at feiemaskinen alltid er klar 
til bruk.

Tidsbesparende vedlikehold: Utskifting av børster og 
andre vedlikeholdsoppgaver kan utføres helt uten bruk 
av verktøy.
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Maskinen kan utstyres med 
svertefrie sideskjørt for feiing av 
gulvtepper eller svært sarte gulv.

Sikkerhetsbryteren deaktiverer 
maskinen når feiebeholderen 
avmonteres

Alle elektriske motorer er 
beskyttet med sikringer for å 
redusere serviekostnadene

Justerbart ergonomisk riktig 
håndtak gjør det enkelt å op-

pbevare feiemaskinen

De store hjulene og den avba-
lanserte vekten gjør det enkelt å 

manøvrere med feiemaskinen

Hovedbørsten og sidebørstene 
er justerbare slik at børstetrykket 
kan justeres korrekt til oppgaven

 Det robuste skjoldet har in-
nebyggede holdere til bokser, 
flasker og andre gjenstander

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Beskrivelse Enhet SW900 Batteri SW900 Bensin

Energikilde, motor Batteri Benzin

Lydtrykknivå dB(A) 70 78

Kapasitet teoretisk/praktisk (hovedbørste) m2/t 2700/1620 2700/1620

Kapasitet teoretisk/praktisk (en sidebørste) m2/t 3715/2230 3715/2230

Kapasitet teoretisk/praktisk (to sidebørster) m2/t 4725/2835 4725/2835

Diameter på sidebørste mm 315 315

Arbeidsbredde ( kun hovedbørste) mm 600 600

Arbeidsbredde ( med en sidebørste) mm 825 825

Arbeidsbredde med to sidebørster) mm 1050 1050

Maks. stigning % 20 20

Maks. hastighet km/t 4,5 4,5

Feiebeholder, kapasitet l 60 60

Hovedfilterareal m2 1,9 1,9

Mål LxBxH mm 1390x950x1100 1390x950x1100

Nettovekt kg 82 88

Vekt klar til drift kg 143 88.5

Spesifikasjoner og detaljer kan endres uten forutgående varsel.

NILFISK SERVICEBEREDSKAP

VI HAR EGEN SERVICE / SERVICEFOR-
HANDLERE SOM DEKKER SERVICE PÅ VÅRE 
MASKINER OVER HELE LANDET

•  Service utføres av spesialtrenede 
teknikere

•  Forebyggende vedlikehold foretas med 
faste serviceintervaller

• Maskinenes levetid forlenges
•  Risikoen for følgeskader og dyre 

driftsstopp begrenses
• Lavere driftskostnader
• Forutsigbar rengjøringseffekt

RING OG HØR NÆRMERE OM HVORDAN 
EN SERVICEAVTALE KAN TILPASSES 
NETTOPP DINE BEHOV…….

SERVICETELEFON: 22 75 17 75
ELLER SEND OSS EN EMAIL TIL:  
service.no@nilfisk.com

ETTERSYNSAVTALE
Det forebyggende vedlikeholdet skal 
gjennomføres ut fra en fast plan (intervall) 
spesifisert i hver enkelt avtale. Det tegnes 
en separat avtale for hver maskin som 

leveres og normalt forventer vi at det 
gjennomføres en til to avtalte ettersyn pr. 
år. Antall ettersyn tilpasses naturligvis etter 
de behov hver enkelt kunde har. Innholdet 
i ettersynsavtalen vil også tilpasses hver 
enkelt maskin og kunde (responstid, 
inkludering av slitedeler m.m.).


