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Picture shown may not represent model quoted

Det har aldri vært enklere å holde lokalene rene og innbydende for kunder
og medarbeidere. Gå-bak fejimaskinen fra Nilfisk fås i modellene SW200
og SW250, og den er imponerende effektiv til bruk både ute og inne.
Sammenlignet med vanlig børste samler den støv, skitt, sand, bolter,
sigaretter osv. opp til 6 ganger raskere en manuell feiekost.
Feiemaskinen er lett og kompakt og dermed også egnet til rengjøring der
hvor plassen er trang. Børsten roterer ved hjelp av et gearsystem, når
operatøren skyver maskinen fremover, og den har et lavt
støynivå. Maskinen har ingen motor hvilket gjør den til en god og
kostnadsbesparende løsning til rengjøring på dagtid.
Brukeren vil nyte godt av flere gode funksjoner, f.eks. et mykt
betjeningshåndtak som kan justeres, så arbeidsposisjonen alltid er
optimal. Støvet holdes tilbake  i det innebygde filteret, og den store
beholderen er lett å tømme.
Den raske og produktive Nilfisk feiemaskinen er ideel til rengjøring i mindre
fabrikker, parkeringsanlegg, kjøpesenter, skoler, verksteder, buss-
og togstasjoner og utendørs arealer ved kontorbygninger.

• Det direkte fejesystemet sikrer en høy ytelse.
• Høy rengjøringskapasitet: Beholderen har en kapasitet på 38 liter, og

den kan stå åpen ved oppsamling av større emner, tømming av søppelbøtter osv.
• Lett å manøvrere: Maskinen er lett å skyve og styre med store svertefrie hjul.
• Effektiv støvoppsamling: Det innebygde filteret forbedrer støvkontrollen og øker komforten for brukeren.
• Robust og egnet til utendørs rengjøring: Stabil, rustfri ramme.
• Stort sett vedlikeholdsfri: Enkel mekanisk konstruksjon med gear og remdrev. Ingen motor eller batteri
• Håndtaket kan innstilles i høyden, så det passer til operatøren (3 innstillingsmuligheter)
• Avfallsbeholderen holder seg på plass selv når feiemaskinen oppbevares stående eller hengende på veggen.

● Standard equipment

Included accessories Ref. no. Min.
required SW200 700 SW250 920

FilterFilterFilterFilter

Filter VP11902 0 ● ●

HovedbørsterHovedbørsterHovedbørsterHovedbørster

Hovedbørste VP11211 0 ● ●

SidebørsterSidebørsterSidebørsterSidebørster

Sidebørste VP11406 0 ● ●

Feiemaskiner SW200 / SW250
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Model SW200 700 SW250 920

Ref. no. 50000493 50000494

PRODUCT FEATURES

To sidebørster ●

Justerbart håndtak ● ●

SoftGrip håndtak ● ●

Ergonomisk håndtak ● ●

Sammmenleggbart håndtak ● ●

Technical specifications SW200 700 SW250 920

Kraftkilde Manual Manual

Produktivitet m/hovedbørste, teo/prakt (m²/t) 1920/960 1920/960

Produktivitet m/1 sidekost, teo/prakt (m²/t) 2800/1400 2800/1400

Produktivitet m/2 sidekoster, teo/prakt (m²/t) - 3680/1840

Arbeidsbredde m/ høyre sidebørste (mm) 700 700

Arbeidsbredde m/ 2 sidebørster (mm) - 920

Smussbeholder, kapasitet (l) 38 38

Hovedbørste (mm) 480 480

Dimensjoner, L x B x H (mm) 1470x850x1120 1470x920x1120

Vekt (kg) 19.5 20

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no. Min.
required SW200 700 SW250 920

HovedbørsterHovedbørsterHovedbørsterHovedbørster

Hovedbørste VP11211 0 ● ●

SidebørsterSidebørsterSidebørsterSidebørster

Sidebørste VP11406 0 ● ●

FilterFilterFilterFilter

Filter VP11902 0 ● ●

Feiemaskiner SW200 / SW250


