
Kenmerken van kwaliteit 
en betrouwbaarheid
- Innovaties voor maximale prestaties

SW 750



De hoofd- en zijborstels zijn verstelbaar om onder alle omstandigheden een perfecte druk op de 
vloer te behouden

De duwbeugel is volledig verstelbaar en dus 
aan te passen aan iedere gebruiker. Het is 
compleet inklapbaar om het opbergen te 
vereenvoudigen



Dankzij het polyester filter kan de SW 750 
worden gebruikt in zowel droge als vochtige 
omgevingen

De ingebouwde batterij-lader garandeert een 
continue en probleemloze werking

Het is makkelijk om aan te nemen dat alle walk-behind 
veegmachines hetzelfde zijn. Maar zo is het niet.
De SW 750 veegmachine van Nilfisk is op zo veel manieren  
superieur, dat hij er echt uitspringt.
Ten eerste komt deze batterij-aangedreven, zeer veelzijdige  
veegmachine overal en wordt gebruikt voor de 
schoonmaak van winkelcentra en tankstations. Met de 
tapijtkit kan het zelfs zachte vloeren schoonmaken.
Bovendien wordt de veegmachine standaard geleverd met  
ingebouwde lader om tijd te besparen. Verder is de  
machine zo stil dat hij gebruikt kan worden in de meest 
geluidsgevoelige omgevingen.
Met slechts 59 dbA is de SW 750 geschikt voor 
schoonmaken overdag, zonder overlast te veroorzaken. 
Het gehele ontwerp is zo efficiënt en goed doordacht dat 
de productiviteit gewaarborgd blijft, zelfs bij een onervaren 
gebruiker. Dit terwijl de bedrijfskosten worden geminimali-
seerd.

·    Met slechts 59 dbA kan de SW 750 gebruikt worden in 
zelfs de meest geluidsgevoelige omgevingen

·   Ingebouwde batterij-lader en batterij (46 Ah) worden 
standaard meegeleverd. Haal gewoon de stekker van 
de lader uit het stopcontact en u kunt beginnen met 
schoonmaken

·   De standaard batterij biedt tot 2 uur werktijd op harde 
vloeren waarmee u ongeveer 6000 m² kunt vegen. De 
optionele 77 Ah batterij doet de werktijd toenemen tot 
3,5 uur

·   De grote wielen, de aandrijving en de nauwkeurig ge-
kozen plaats van de batterij boven de achteras bieden 
uitstekende manoeuvreerbaarheid, zelfs op tapijten

·   Er is geen gereedschap nodig om de onderdelen te ver-
vangen. Als gevolg is er minder tijd nodig om de machine 
te onderhouden en het optimaliseert de productiviteit

De stille veegmachine

Kan zowel binnen als buiten worden gebruikt



Technische gegevens
Omschrijving Eenheid SW 750

Motorvermogen Batterij

Merk motor Amer

Geluidsniveau dB(A) 59

Productiviteit theoretisch/werkelijk m2/u 2880/1730

Werkbreedte (hoofdborstel) mm 500

Werkbreedte (met zijborstel) mm 720

Max. hellingspercentage % 20

Draaicirkel cm -

Max. snelheid km/u 4

Volume vuilcontainer l 60

Oppervlak hoofdfilter m2 1

Afmetingen (L x B x H) cm 99x80x62

Gewicht kg 68

Specificaties en details kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.
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Elektrische motor en
zijborstelmotor worden
beschermd met zekeringen
voor de veiligheid

Veiligheidsschakelaar
deactiveert de machine
wanneer de vuilcontainer
open is

De tapijtkit bevat rubberstrips 
die geen strepen achter laten 
en een specifieke borstel in één 
pakket

Verstelbare
duwbeugel voor
ergonomie en het
makkelijk opbergen

De machine beschikt
over houders voor
blikjes, flessen en
andere voorwerpen

De grote wielen en het
gebalanceerde gewicht
maken manoeuvreren
gemakkelijk, zelfs op tapijt

De hoofdborstel en
zijborstel zijn zodanig te
verstellen dat de juiste
druk ten alle tijden
wordt gegarandeert
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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 max-
imale inzetbaarheid te waar-
borgen. Er zijn geen financiële 
verrassingen. Arbeidsloon, 
voorrijkosten, onderdelen en ver-
bruiksartikelen zijn inbegrepen.


