
Jakość i niezawodność
- Innowacyjne rozwiązania zwiększające wydajność

SW 750



Regulowana miotła główna oraz miotły boczne pozwalają na ustawienie nacisku tak, aby 
zawsze jak najlepiej spełniać swoją rolę. 

Regulowany uchwyt można dostosować do 
potrzeb operatora. Możliwość całkowitego 
złożenia ułatwia transport i przechowywanie.



Dzięki zastosowaniu filtra poliestrowego 
zamiatarka może pracować zarówno 
z suchymi, jak i mokrymi zanieczyszczeniami.

Wbudowana ładowarka zapewnia 
bezproblemowe funkcjonowanie. 

Niektórzy uważają, że wszystkie prowadzone zamiatarki 
są takie same i że jak już ktoś widział jedną z nich, to na 
pewno inne niczym się nie różnią. Nie w tym przypadku. 
Zamiatarka SW 750 ma wiele innowacyjnych rozwiązań, 
które wyróżniają ją spośród rozwiązań tego typu.
Przede wszystkim: zasilanie bateryjne dzięki czemu 
nadaje się do łatwego sprzątania w wielu obszarach 
takicj jak: parkingi, ścieżki w parkach, korty tenisowe, 
centra handlowe, czy stacje benzynowe. Co więcej 
w standardzie SW 750 wyposażona jest w ładowarkę 
umożliwiającą łatwe naładowanie baterii. 

Ponadto cicha praca maszyny pozwala na czyszczenie 
nawet w miejscach wrażliwych na hałas. Poziom hałasu 
na poziomie 59 dBA oznacza, iż można nią pracować 
w ciągu dnia bez zakłócania ciszy osób przebywających 
w pobliżu. 
Sama konstkurkcja zamiatarki została zaprojektowana 
w przemyślany sposób zwiększając wydajność nawet 
podczas obsługi przez niedoświadczonego operatora. 

•  Cicha praca - zaledwie 59 dBA - pozwala na pracę 
w miejscach wrażliwych na hałas

• Wbudowana ładowarka pozwalająca na łatwe 
i szybkie naładowanie baterii. 

• Standardowa bateria pozwala na pracę nawet do 
2 godzin czyszczrnia podłóg twardych, co pozwala 
na osiągnięcie wydajności na poziomie 6.000 m2. 
Opcjonalnie istnieje możliwość zakupu baterii 77 Ah, 
która pozwala na zwiększenie czasu pracy nawet do 
3,5 godzin.

• Duże koła i napęd trakcyjny oraz wyważone ułożenie 
baterii zapewniają doskonałą zwrotność nawet na 
podłogach wyłożonych wykładziną

• Beznarzędziowa wymiana akcesoriów pozwala 
zaoszczędzić czas.

Ciche i łatwe sprzątanie

Możliwość zamiatania zarówno na suchych, jak 
i mokrych zanieczyszczeń.
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Dane Techniczne
Opis Jednostka SW 750
Źródło napędu silnika Battery
Marka silnika Amer
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 59
Wydajność teoretyczna /rzeczywista m2/h 2880/1730
Szerokość robocza (tylko z miotłą główną) mm 355
Szerokość robocza (z miotłami bocznymi) mm 720
Wskaźnik pokonywania wzniesień % 20
Maksymalna prędkość km/h 4
Pojemność zbiornika l 60
Powierzchnia filtra m2 1
Długość x szerokość x wysokość cm 99x80x62
Ciężar kg 68

Dane techniczne mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie
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Napęd oraz miotły boczne 
zamiatarki są dodatkow 
zabezpieczone wyłącznikiem 
bezpieczeństwa

Wyłącznik bezpieczeństwa 
wyłacza maszynę jeżeli 
zbiornik jest zapełniony

Zestaw do czyszenia 
wykładzin i dywanów.

Regulowany uchwyt zapewnia 
ergonomię pracy i ułatwia 
przechowywanie

Pokrywa zawiera miejsca 
przeznaczone na drobne 
rzeczy, np. puszkę lub butelkę 
z napojem

Duże koła i doskonałe 
wyważenie maszyny 
zwiększają jej manewrowość 
(nawet na dywanach, czy 
wykładzinach)

Regulowana miotła głowna 
i miotły boczne zapewniają 
prawidłowy docisk za każdym 
razem

Niezawodność to nasza dewiza

Urządzenia Nilfisk działają 
w sposób optymalny, kiedy 
są regularnie serwisowane 
i konserwowane. 
Z tego względu 
stworzyliśmy optymalne 
rozwiązania serwisowe.
Trzy poziomy serwisowania 
odpowiadające różnym 
wymogom i zapewniające 
w ramach dostępnych opcji 
zastępcze urządzenie 
wkrytycznych sytuacjach.

Pakiet 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.

Pakiet Plus -
Optymalne wyniki

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

Pakiet 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).


