
Maximale prestaties - 
minder stof en kosten 

SW4000



Een elektrische getimede Liberator™ multi- 
frequentie filterschudder maakt het filter  
efficiënt schoon, zelfs in stoffige omgevingen

Het DustGuard™ vernevelingssysteem draagt 
bij aan stofvrij vegen zodat de omgeving zowel 
voor de bestuurder als voor de medewerkers 
verbetert (optie)

Het onderhoud is eenvoudig omdat voor  
het verwijderen van borstel en filter geen  
gereedschap nodig is en omdat de  
eenvoudige toegang tot alle onderdelen voor 
snel en gemakkelijk onderhoud zorgen



De SW4000 is een ride-on veegmachine met een hoge dump 
ontworpen voor maximale prestaties en betrouwbaarheid, 
minimale stilstandtijd en minimale operationele kosten.
De SW4000 is de ideale oplossing voor industrie,  
winkelcentra, parkeerplaatsen, distributiecentra, school- 
pleinen, sportcentra en parkeergarages.
Hij is zowel geschikt voor gebruik binnen als buiten,  
afhankelijk van de gekozen aandrijving: batterij, LPG of  
benzine (alleen buiten).

·  Eénknopsbediening maakt het gebruik van de SW4000 
gemakkelijk omdat alle functies - hoofdborstel, zijborstels, 
stofafzuiging en het optionele DustGuard™ tegelijk worden 
in- en uitgeschakeld.

·  De SW4000 is ook een duurzame machine door een mini-
maal energiegebruik, recyclebare materialen, beperking van 
het omgevingsstof en een laag geluidsniveau.

·  De zijborstels bewegen naar binnen bij contact met een 
obstakel, zodat machine en obstakel niet beschadigen.

·  Het optionele DustGuard™ vernevelingssysteem draagt bij 
aan stofvrij vegen zodat de omgeving zowel voor de  
gebruiker als de medewerkers verbetert.

·  De hoge hydraulische dump zorgt voor een veilige  
verwerking en snel storten, waardoor het hoge productivi-
teitsniveau en de betrouwbaarheid van de SW4000 alleen 
maar toenemen.

·  Alle systemen worden in werking gesteld door het 
gaspedaal. Dit bespaart energie en beperkt de slijtage van 
de borstels. Omdat alle bewegende delen door elektrische 
motoren worden bestuurd, gebruiken ze alleen energie als 
ze actief zijn.

·  Het comfortabele bestuurdersgedeelte is gemakkelijk 
toegankelijk, heeft een instelbare stoel en de hydraulische 
vuilcontainer kan van hieruit worden gesloten.

Goed met afval, goed
voor het milieu

Eenknopsbediening betekent dat borstels 
alleen draaien als ze gebruikt worden. Als de 
machine niet rijdt, schakelt deze automatisch 
alle functies uit waardoor slijtage en energie- 
gebruik verminderen

De hydraulische vuilcontainer kan vanuit het 
bestuurdersgedeelte gesloten worden, zodat 
de gebruiker direct weg kan rijden na het 
storten in een container

Uitstekende prestaties gecombineerd met een 
ergonomische bediening 



Technische gegevens
Omschrijving Eenheid SW4000 B SW4000 Petrol SW4000 LPG

Soort aandrijving Batterij 24V Benzine Honda 4.1 kW LPG Honda 4.1 kW

Merk en type van de motor  - Honda GX200UT2 VSD9 Honda GX200UT2 VSD9

Geluidsniveau dB(A) 65 75 75

Productiviteit, theoretisch/werkelijk
(met twee zijborstels)

m2/u 8750/6125 8750/6125 8750/6125

Werkbreedte (alleen hoofdborstel) mm 700 700 700

Werkbreedte (met zijborstel) mm 975 975 975

Werkbreedte (met 2 zijborstels) mm 1250 1250 1250

Min. draaicirkel breedte rechts/links mm 1920/1890 1920/1890 1920/1890

Max. snelheid km/u 7 7 7

Inhoud vuilcontainer kg 75 75 75

Oppervlak hoofdfilter m2 7 7 7

Max. storthoogte cm 150 150 150

Lengte x breedte x hoogte cm 164x103.5x133 164x103.5x133 164x103.5x133

Nettogewicht kg 433 511 515

Specificaties en details kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.

Keuze uit UltraWeb™  
paneelfilters, papier of  
polyester. Eenvoudig “no-tools” 
bereikbare filters.

Robuuste kappen van polyethy-
leen en herbruikbare materialen
maken de SW4000 milieuvrien-
delijk.

Met schuim gevulde wielen 
lopen niet leeg en hoeven niet 
gevuld te worden.

Voorbereid voor het Dust-
Guard™/vernevelingssysteem 
met watertank opgenomen in 
de stuurkolom.

De maximale veegbreedte met 
twee zijborstels is 1.250 mm, 

wat een capaciteit mogelijk 
maakt van 8.750 m²/u

Eenknopsbediening waarbij het
pedaal alle veegfuncties in- en 

uitschakelt, zorgt er voor dat de 
SW4000 eenvoudig te bedienen 

is en dat de productiviteit en 
betrouwbaarheid toenemen.

Volledig elektrisch aangedreven 
zijborstels draaien alleen als ze 
gebruikt worden, wat energie 

en onderhoudskosten bespaart.
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België:
Nilfisk n.v.-s.a.
Riverside Business Park
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4
1070 Brussel
Tel. +32 (0)2 467 60 50, Fax +32 (0)2 463 44 16
info.be@nilfisk.com, www.nilfisk.be

Nederland:
Nilfisk BV
Industrieterrein Gooise Kant
Versterkerstraat 5
1322 AN ALMERE
Tel. +31 (0)36 546 07 00, Fax +31 (0)36 546 07 81
info.nl@nilfisk.com, www.nilfisk.nl

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.


