
Przejdź na wyższy poziom czyszczenia
- szybsze i skuteczniejsze zamiatanie

SW200/SW250



Uchwyt można regulować tak, aby 
dostosować go do wzrostu użytkownika  
(3 wysokości robocze).

Wymiana miotły głównej i mioteł bocznych 
odbywa się bez użycia narzędzi.

Zbiornik może zostać w pozycji otwartej, 
co umożliwia łatwe wrzucanie dużych śmieci,  
a także ułatwia opróżnianie.



Przemyślana konstrukcja utrzymuje kosz na 
miejscu podczas przechowywania zamiatarki 
w pozycji pionowej lub podwieszonej.

Utrzymanie czystości i zapewnienie estetycznego wyglądu najbliższego 
otoczenia, sprzyjającego dobremu samopoczuciu klientów i pracowników, 
jeszcze nigdy nie było tak łatwe. 
Zamiatarka prowadzona Nilfisk, dostępna w modelach 
SW200 i SW250, zapewnia znakomity efekt zamiatania 
zarówno terenów zewnętrznych, jak i podłóg oraz  
posadzek wewnątrz budynków. Zbiera i usuwa kurz, brud, gwoździe, 
śrubki i niedopałki papierosów sześć razy szybciej niż tradycyjna  
miotła.

Kompaktowa i lekka zamiatarka doskonale sprawdzi się 
w ograniczonych przestrzeniach i miejscach o dużym natężeniu  
ruchu. Przy popychaniu zamiatarki do przodu, układ przekładniowy 
wprowadza w ruch obrotowe miotły. Bezsilnikowa, cichobieżna  
zamiatarka umożliwia sprzątanie w godzinach pracy, pozwalając na 
obniżenie całkowitych kosztów czyszczenia. 

Ergonomiczny i regulowany uchwyt z miękkim wykończeniem zapewnia 
użytkownikowi każdorazowo odpowiednią, ergonomiczną pozycję przy 
pracy, natomiast wbudowany filtr i duży, łatwy do opróżnienia zbiornik na 
kurz pozwalają utrzymać zapylenie na najniższym poziomie.

Wszystko to sprawia, że ta szybka i wydajna zamiatarka Nilfisk  
nadaje się idealnie do utrzymania czystości w takich obiektach jak małe 
zakłady produkcyjne, parkingi, sklepy, szkoły, warsztaty, przystanki 
komunikacji miejskiej i tereny wokół obiektów biurowych.

• System wrzutu bezpośredniego zapewnia doskonałą wydajność    
zamiatania.

•  Oszczędność czasu: 38-litrowy zbiornik może zostać w pozycji  
otwartej, co umożliwia łatwe wrzucanie dużych śmieci, a także  
ułatwia opróżnianie.

• Łatwość prowadzenia: duże niepozostawiające śladów koła ułatwiają 
manewrowanie. 

• Niskie zapylenie: wbudowany filtr zapewnia większą kontrolę pyłu 
i wyższy komfort pracy.

• Możliwość użytkowania na zewnątrz: wytrzymała niekorozyjna rama 
i solidna konstrukcja.

• Brak potrzeby konserwacji: prosta mechaniczna konstrukcja 
z przekładnią pasową, bez silnika i baterii.

Szybka i łatwa pielęgnacja 
powierzchni wewnętrznych  
i zewnętrznych

SW200 z jedną miotłą boczną –  
i SW250 z dwiema miotłami bocznymi –  
o szerokościach roboczych 70 cm i 90 cm.
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Dane techniczne
Opis Jednostka SW200 SW250
Numer referencyjny 50000493 50000494
Napęd ręczny ręczny
Wydajność zamiatania z miotłą główną teoretyczna/rzeczywista m2/h 1920/960 1920/960
Wydajność zamiatania z 1 miotłą boczną teoretyczna/rzeczywista m2/h 2800/1400 2800/1400
Wydajność zamiatania z 2 miotłami bocznymi teoretyczna/rzeczywista m2/h - 3680/1840
Szerokość robocza (1 miotła boczna) mm 700 700
Szerokość robocza (2 miotły boczne) mm - 920
Długość miotły głównej mm 480 480
Pojemność zbiornika na śmieci l 38 38
Waga kg 19,5 20

Dane techniczne mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie. 

Ergonomiczny uchwyt 
z możliwością regulacji.

Duży zbiornik o pojemności  
38 litrów

Miotły boczne z możliwością 
indywidualnej regulacji poprzez 
obrót pokrętła

Bardzo wytrzymała niekorozyjna 
rama sprawia, że zamiatarka 
ręczna jest bardzo solidna

Regulowany uchwyt 
(3 wysokości robocze)

Duże niepozostawiające  
śladów koła

Możliwość regulacji
miotły głównej bez użycia  

narzędzi

Łatwe przechowywanie 
i transport

Niezawodność to nasza dewiza
Urządzenie Nilfisk działa 
w sposób optymalny, kiedy jest 
 regularnie serwisowane 
i konserwowane. Dlatego  
stworzyliśmy optymalne  
rozwiązanie serwisowe:  
trzy poziomy serwisowania 
odpowiadające różnym  
wymogom i zapewniające 
w ramach dostępnych opcji  
zastępcze urządzenie 
w krytycznych sytuacjach.

Serwis Standard 
– Profesjonalna konserwacja
W pakiecie zapewniamy 
wykonywanie przeglądów 
okresowych przez 
wykwalifikowanych i regularnie 
szkolonych techników Nilfisk 
oraz kontrolę nad kosztami 
dojazdu i robocizny w ramach 
usługi.

Serwis Plus 
– Zoptymalizowana wydajność
W rozwiązaniu Plus
gwarantujemy kontrolę
nad kosztami robocizny
i dojazdu do wszystkich
przeglądów i napraw oraz
pewność, że Twoja wydajność
nigdy nie spadnie.

Serwis Premium 
– Maksymalizacja czasu pracy
Jeżeli Twoim priorytetem 
i największym zmartwieniem 
jest czas sprawnego działania, 
to ten program jest dla Ciebie.
W tym rozbudowanym pakiecie 
uwzględnione są wszystkie 
niespodziewane koszty 
związane z eksploatacją 
maszyny (także te związane 
np. z nieprawidłowym 
użytkowaniem).


