
Efficiënte reiniging van grote  
oppervlakken  
- tegen lagere kosten

CS7010



ClearView-zichtlijnen en 
automatische snelheidsreductie in 
bochten voor veiliger gebruik

1

Vanaf de stoel te bedienen 
veilig heidsstang van de  
vuilcontainer

9

Stevige schok-absorberende  
polymeerpanelen die niet deuken, 
corroderen of schade toebrengen
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Met het accuvermogen van de 
hybride aandrijving kan bij een lege 
tank nog naar het tankpunt worden 
gereden
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Royale vuilcontainer van 198 liter 
voor de veegfunctie met 
hooglossing

4

Hoogwaardig
Donaldson PowerCore® 
Nanovezel-filter met variabele 
frequentie filterschudder
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Leverbaar met gepatenteerd 
DustGuard™ stof  
beheersings-systeem
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Standaard dubbele 
zijborstels vegen de 
volledige breedte van de  
zuigmond om verstopping 
te minimaliseren
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Chassis van zwaar industrieel 
staal
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Geschikt voor magazijnen, productielocaties, stadions, 
parkeergarages, vliegvelden en winkelcentra

De CS7010 hybride en ePower 
combinatiemachines



Optioneel EcoFlex™ systeem met 
dubbele tank biedt de meest flexibele 
schoonmaakoplossing voor industriële 
toepassingen

10 

Kantelbare vuilwatertank met 
geïntegreerde SmartFlowTM

funktie

11

Corrosiebestendige schoon- en 
vuilwatertanks met grote capaciteit 
van 285 liter

12

Krachtige dubbele zuigmotoren 
zorgen voor een veilige droge vloer

13

Gepatenteerd zuigmondsysteem 
voor onderhoud zonder gereed-
schap

15

Disc-schrobdek met geïntegreerde 
krachtige reinigingsfunctie tot aan  
de rand

16

Borstels en zuigstrip kunnen 
zonder gereedschap worden 
vervangen

17

Elektronisch geregelde 
elektrische aandrijvingen zijn 
IP55-beveiligd voor eenvoudige 
reiniging en betrouwbare 
werking

18

SmartFlowTM technologie  verlaagt 
het water- en chemicaliënverbruik
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Geschikt voor magazijnen, productielocaties, stadions, 
parkeergarages, vliegvelden en winkelcentra

De CS7010 hybride en ePower 
combinatiemachines



Effectievere schoonmaak
DustGuard™ HYBRID technologie

EcoFlex™ systeem Intuïtief bedieningspaneel

Intuïtieve bedieningselementen met OneTouch™ bediening 
beperken de trainingsduur, verhogen de productiviteit en 
bieden consistentere schoonmaakresultaten

Hoogwaardig Donaldson PowerCore® UltraWeb® 
synthetisch nanofilter met MERV 13-toelating en een 
filterschudder met variabele frequentie. Biedt een superieure 
filtercapaciteit in een compacter formaat voor een langere 
filterlevensduur en verbeterde stofreductie in vergelijking 
met conventionele filters. 

UltraWeb® nanofilter

De gepatenteerde DustGuard™-functie verlaagt de door de 
zijborstels gegenereerde hoeveelheid stof aantoonbaar.  
Een ultrafijne nevel onderdrukt het opgewervelde stof

De CS7010 biedt ongeëvenaarde prestaties en vervangt 
energieverslindende onderhoudsgevoelige hydraulische 
systemen door efficiënte, moderne elektrische 
aandrijftechnologie. 

EcoFlex™ systeem met verwisselbare dubbele 
reinigingsmiddelcans zijn hervulbaar met het benodigde 
soort reinigingsmiddel 

SmartFlow™

SmartFlow™ regelt de dosering van water en reinigingsmiddel 
in relatie tot de snelheid van de machine. Proportioneel 
hogere productiviteit met minder leeg- en vulcycli per 
batterijlading.



Eenvoudigere reiniging Veiligere reiniging

Scharnierend schrobdek Snelheidsverlaging

Ergonomische bestuurdersplaats 

MaxAccess™

Naar binnen beweegbaar schrobdek met 10 cm offset 
plaatsing verbetert de reiniging tot aan randen en  
voorkomt schade door botsingen

Automatische snelheidsreductie in bochten voor een  
verbeterde veiligheid en een verlaagd risico op botsingen 
en schades

De CS7010 heeft een volledig instelbare stoel en een 
verstelbaar stuur.

We hebben de CS7010 ontworpen voor snelle toegang 
tot alle vitale systemen om inspecties en onderhoud te 
vergemakkelijken.

Kubota® Industrial Engine

•  Robuuste industriële motor voor een lange levensduur

•  Stilste motor in dit segment

•  Tandwielaangedreven overbrenging zonder snaren of  
kettingen, verbetert de betrouwbaarheid en verlaagt de  
onderhoudskosten



Modellen CS7010 Batterij CS7010 LPG/benzine Hybride CS7010 Diesel Hybride

Configuratie Veegeenheid geplaatst voor de schrobeenheid met stofreductiefunctie
Elektronisch gestuurde elektrische aandrijving voor alle veeg-/schrobfuncties

Elektrisch aangedreven hydraulische besturing voor het heffen/neerlaten van de vuilcontainer  

Veegsysteem

Veegbreedte met twee zijborstels De volledige breedte van de 154 cm brede zuigmond wordt geveegd 

Hoofdborstel 90 cm x 31 cm

Veegcapaciteit per uur 13,600 m2

Filtersysteem 10,7 m2 Donaldson PowerCore® UltraWeb®-synthetisch filter. Automatische filterschudder met variabele frequentie  

Storthoogte vuilcontainer (max.)   152 cm

Inhoud vuilcontainer 198 liter 
136 kg

DustGuard™ tankcapaciteit1 110 liter

Schrob- en zuigsysteem

Schrobbreedte en -borstels   165 cm - 3 x 43 cm schijf

Schrobcapaciteit per uur 11,000 m2

Schrobdruk Drie borsteldrukinstellingen, tot 182 kg druk bij maximale instelling   

Capaciteit schoon- en vuilwatertanks Elk 285 liter

Zuigsysteem   Dubbele zuigmotoren

Krachtbronnen en aandrijfsystemen

Aandrijving Accu:  36 V/770 Ah  Kubota WG972:     3 cil., 0,96 liter 
30 pk (22.0 kW)

Kubota D1305 3:     3 cil., 1,26 liter  
29 pk (21.7 kW)

Aandrijfsysteem Borsteloze AC-aandrijving met variabel toerental

Aandrijfsnelheid (variabel)    Transport  
Vegen/schrobben

8,9 km/u  
5,6 km/u met override mogelijkheid 

Operationele werkduur     Vegen/schrobben2 5,4 uur m. 770 Ah-accu LPG - 5,5 uur m. 14,5 kg tank
Benzine - 5,9 uur m. 35 liter tank

15 uur m. 35 liter tank

Klimvermogen     Transport/bruto gewicht  
schrobben/vegen

21% (12 grad.)  
17,6% (10 grad.)

Afmetingen/gewicht/geluid/milieu

Lengte 262 cm

Breedte 165 cm

Hoogte [150 cm]    [208 cm std. chauffeursbeveiliging]    [201 cm lage chauffeursbeveiliging] 

Min. draaicirkel   264 cm

Gewicht:    GVW  
leeg

2,593 kg 
2,124 kg

2,121 kg  
1,649 kg

2,058 kg  
1,593 kg

Geluidsniveau (IEC60335-2-72) 72 dB(A) 82 dB(A) 81 dB(A)

Beschermingsklasse Alle elektrische aandrijvingen en actuators zijn IP55-beschermd voor reinigen met water  

1 DustGuard™ optioneel
2  Gemeten looptijd bij gebruik van lage schrob- en veegmodus bij 

normale bedrijfssnelheden op gladde vloeren (feitelijke resultaten zijn 
toepassingsafhankelijk)

3  Voldoet aan EPA-emissienormen onder 40 CFR 1039.625

CS7010 modellen op foto's kunnen van optionele accessoires voorzien zijn

Wijziging van specificaties zonder kennisgeving vooraf voorbehouden. 

Technische specificaties

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

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 


