
Compacte, productieve veegmachine 
voor zowel binnen als buiten  
- Maakt vegen eenvoudig

SR 1000S



De accu’s hebben een werktijd van maximaal 
2,5 uur en met de ingebouwde lader kunnen 
deze overal worden opgeladen

Een heel belangrijke optie is de speciale  
tapijtset, met hoofd- en zijborstels van natuur-
vezel, nonmarking strips en een voorfilter om 
pluisjes van het tapijt op te vangen

Optionele bijgeleverde telescoopbuis voor 
het zuigen van moeilijk bereikbare plekken. 
Hierdoor kan licht afval worden opgezogen dat 
in hoekjes, op schappen of tussen gestapelde 
pallets ligt



De filter en borstels zijn snel en gemakkelijk 
zonder gereedschap bereikbaar voor onder-
houd en vervanging

Instelbare stuurkolom om goed op en af te 
kunnen stappen en voor optimaal comfort van 
de bestuurder

Het vegen moet zo snel mogelijk, onopvallend mogelijk  
en efficiënt mogelijk gebeuren. Dat geldt zowel voor 
werkplaatsen, magazijnen, als winkelcentra en parkeerter-
reinen bij hotels. Het werk moet altijd snel en goed gedaan 
worden.

De Nilfisk SR 1000S werkt snel, is klein genoeg om in de 
lift mee te nemen, wendbaar genoeg om bij kleine hoekjes 
te kunnen en sterk genoeg voor lastige omstandigheden.  

De SR 1000S is verkrijgbaar in accu- of benzine uitvoering 
voor werkzaamheden binnen of buiten. Door zijn fantas-
tische productiviteit kost de SR 1000S bovendien minder 
dan handmatig vegen of vegen met een walk-behind 
model.

·       Met de optionele tapijtset is de SR 1000S ook zeer 
geschikt voor het reinigen van tapijt.

·   Betere stofopname en beter vermogen op hellingen 
- maximaal 16% -; kenmerken die voor topprestaties 
zorgen

·   Bijzonder duurzaam dankzij het gebruik van polyethyleen 
materiaal

·   Keuze uit accu- of benzine-uitvoering voor gebruik 
binnen of buiten

·   De beste veiligheidsfuncties, zoals noodstop, 
vergrendeling van kap motorcompartiment en een 
veiligheidsschakelaar in de bestuurdersstoel

Veegt alles weg

Kan door fantastische wendbaarheid zelfs nauwe 
ruimten reinigen
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Volledige stoel- en
stuurafstelling voor een
betere ergonomie

Flapsysteem voor grof vuil

Twee zijborstels voor een
grote veegbreedte

Stevige constructie: metalen
chasis en polyethylene

beschermlaag

Elektrische filterschudder voor
betere filterreiniging

Geen gereedschap nodig om de 
borstels of filters te controleren 

of vervangen

Technische gegevens
Omschrijving Eenheid SR 1000S B SR 1000S P

Motoraandrijving Batterij 24 Benzine

Merk motor Amer Honda

Productiviteit theoretisch/werkelijk m2/u 5500/3850 5500/3850

Werkbreedte mm 600 600

Werkbreedte met 2 zijborstels mm 1000 1000

Draaicirkel cm 155 155

Max. snelheid km/u 5.5 5.5

Inhoud vuilcontainer l 50 50

Oppervlak hoofdfilter m2 3 3

Lengte x breedte x hoogte (incl. borstels) cm 126x79x116 126x79x116

Gewicht kg 144 202

Specificaties en details kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.
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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.
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