
Professionele reiniging 
die niet teleurstelt
- DUSTGUARD™ voor een efficiënte stofbeheersing

SW 8000



De SW8000 heeft een zeer hoge stortmoge- 
lijkheid, tot 152 cm boven de grond. Het 
storten wordt gemakkelijk door de bestuurder 
bediend omdat hij te allen tijde een goed zicht 
heeft.

Met het Nilfisk no-tool systeem wordt het 
onderhoud bijzonder gemakkelijk. De vergren-
delde afschermkappen kunnen eenvoudig 
worden verwijderd, terwijl u door Max-Access 
van 5 kanten toegang heeft tot de motor en 
de hydraulische onderdelen. Bespaart tijd en 
verlaagt de kosten.

De grote wielen maken het rijden  
comfortabeler en de machine kan hierdoor 
zonder moeite over stoepranden rijden.



Het exclusieve DustGuard™ systeem 
beperkt effectief het opgewaaide stof 
door een fijne nevel voor de zijborstels 
te verspreiden.

Het gebruik van de SW8000 kan  
niet eenvoudiger. Eenknopsbedie- 
ning verkort de trainingstijd voor 
de bestuurder en verbetert het 
schoonmaakresultaat.

Met de Nilfisk SW8000 heeft men de beschikking over één 
van de meest geavanceerde en innovatieve industriële ride-
on veegmachines.
Met zijn enorme veegbreedte van twee meter kunnen 
grote oppervlakken worden geveegd, zoals parkeer-
plaatsen, magazijnen en fabrieksvloeren. En dit slechts in 
een fractie van de tijd die het een conventionele veeg- 
machine kost.
Het innovatieve DustGuard™ vernevelingssysteem  
voorkomt het ontstaan van stof waardoor de omgeving 
schoner wordt en de veegprestaties efficiënter.
De SW8000 is ontworpen met aandacht voor details die 
voor u van belang zijn, zoals een betere veiligheid, een-
voudiger bediening, eenvoudig onderhoud en functies die 
zorgen voor betere prestaties, een grotere betrouwbaar- 
heid en lagere operationele kosten.

·     De unieke DustGuard™ functie, met sproeimondstukken  
verspreidt een fijne nevel voor de zijborstels, reguleert 
effectief het opwaaiende stof zodat de omgeving  
schoner wordt

·     De hoofdborstel heeft een veegbreedte van 1,3 meter, 
de breedste in dit segment en zorgt door de snellere 
reiniging voor een hogere productiviteit. Met zijborstels 
is de totale schoonmaakbreedte van de SW8000 2 meter

·     De sterke polyethyleen afdekking zorgt voor een uitste- 
kende bescherming tijdens het rijden en absorbeert zelfs 
kleine  botsingen. Tegelijkertijd zijn ze volledig recycle-
baar en in overeenstemming met het milieubewustzijn 
van Nilfisk

·      Het grote en comfortabele bestuurdersgedeelte bete-
kent minder vermoeidheid. One-Touch™ bediening 
en een goed zicht op het werkgebied geven een beter 
schoonmaakresultaat met een grotere veiligheid 

Twee meter breed vegen  
in één keer

Technisch superieur en duurzaam



Technische gegevens
Omschrijving Eenheid SW8000 LPG SW8000 D

Merk van de motor W Kubota WG1605, 1,5L 4 cyl Kubota V1505D, 1,5L, 4 cyl

Productiviteit, theoretisch/werkelijk met 1 zijborstel m2/u 23925/16750 23925/16750

Werkbreedte met hoofdborstel mm 1300 1300

Werkbreedte met rechter zijborstel mm 1650 1650

Werkbreedte met 2 zijborstels mm 2000 2000

Min. draaicirkel linksom/rechtsom cm 242/160 242/160

Max. storthoogte cm 152 152

Oppervlak hoofdfilter m2 9 9

Lengte x breedte x hoogte cm 224x163x150 224x163x150

Gewicht/operationeel gewicht kg 1395/2007 1395/2007

Specificaties en details kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.
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Corrosiebestendige vuilcontainer
heeft een extra hoog stortver-
mogen terwijl de geïntegreerde
bumper de machine beschermt
tegen beschadigingen.

Het UltraWeb™ stoffilter
vangt zelfs microscopische
deeltjes op en wordt automa-
tisch gereinigd. Het duurzame 
pocket filter is ook beschikbaar.

Het DustGuard™ verneve-
lingssysteem omvat een geïnte-
greerde 53 liter watertank die 
voor nevel zorgt als de zijborstels 
worden geactiveerd.

Het ruime bestuurdersgedeelte
is ergonomisch ontworpen met
Clear-View™ zicht voor extra
veiligheid.

Roestvrije polyethylene
beschermkappen bieden een
uitstekende bescherming voor
de machine. Ze zijn gemakkelijk,
zonder gereedschap, te verwij-
deren om het onderhoud te
vereenvoudigen.

De hoofdborstel, met
een breedte van 1,3 meter
en de dubbele zijborstels 
creëren een ongekende
werkbreedte van 2 meter.
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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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