
LAADUKKAAT OMINAISUUDET 
JA PAREMPI LUOTETTAVUUS 

INNOVAATIO,
JOKA MAKSIMOI
SUORITUSKYVYN

SW 750



Kosteutta kestävä polyestersuodatin sopii kaikkiin 
olosuhteisiin ja toimii myös märissä olosuhteissa.

Sisäänrakennettu varaaja varmistaa ongelmattoman ja
oikean käytön.

HILJAISTA JA HELPPOA
PUHDISTUSTA

On helppo olettaa, että kaikki perästäkäveltävät lakaisukoneet ovat 
samanlaisia. Tai, kun olet nähnyt yhden, olet nähnyt ne kaikki. Se ei 
kuitenkaan ole näin. SW 750 lakaisukone on niin lyömätön monella 
tapaa, että se todellakin erottuu joukosta. Ensinnäkin, tämä ak-
kukäyttöinen, monipuolinen lakaisukone menee minne vain ja sitä 
voi käyttää lakaisuun varastoalueista huoltoasemiin. Mattosarjalla
voi puhdistaa jopa pehmeitä lattioita. Lisäksi koneeseen kuuluu va-
kiona sisäänrakennettu varaaja, jolla säästät aikaa.
SW 750 lakaisee niin hiljaa, että sitä voi käyttää jopa meluherkissä 
paikoissa. 59 dbA äänitasolla SW 750 sopii päiväsiivoukseen eikä 
sen käyttö häiritse muita. Itse asiassa, kone on niin tehokas, että 
sen tuottavuus on taattu kokemattomallekin, samalla kun koneen 
käyttökustannukset ovat alhaiset.

· Hiljainen käyntiääni. Vain 59 dbA, joten SW 750 voi käyttää   
 meluherkissä paikoissa
· Sisäänrakennettu akku (46Ah) ja varaaja vakiovarusteina. Helppo  
 varata missä vain, ja aina valmis lakaisuun
· Vakioakulla työaikaa on jopa 2 tuntia kovilla lattioilla, akku kestää  
 jopa 6,000 m2 lakaisun. Vaihtoehtoinen 77 Ah akku pidentää   
 työajan 3,5 tuntiin
· Isot pyörät ja tasainen veto, akun hyvä ja tasapainotettu sijainti   
 takapyörien päällä, tekevät koneen käsittelystä helppoa myös   
 tekstiililattioilla.
· Kaikki vahdettavat osat saa irroitettua ilman työkaluja. Helppoa   
 huoltoa ja säätöjä ja lisää työtehoa

 Voidaan käyttää 
myös märkien roskien 
lakaisuun 



Pääharjaa ja sivuharjaa voit säätää vapaasti lakaistavan pinnan mukaan ja jokaiseen tilanteeseen sopivaksi Ajokahva on vapaasti säädettävissä jokaiselle koneen
käyttäjälle. Varastoinnissa voit taittaa ajokahvan 
koneen yli ja säästää tilaa.
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LUOTETTAVA LAKAISUKONE 
HUIPPUOMINAISUUKSILLA

Nilfisk-Advance Oy Ab
Koskelontie 23 E · 02920 Espoo
Puh.: 0207 890600 · Fax: 0207 890 601
asiakaspalvelu.fi@nilfisk.com
www.nilfisk.fi

TEKNISET TIEDOT

Kuvaus Yksikkö SW 750

Moottorin tehonlähde Akku

Moottorin merkki Amer

Äänitaso dB(A) dB(A) 59

Tuottavuus teoreettinen/todellinen m2/h 2880/1730

Lakaisuleveys (vain pääharja) mm 355

Lakaisuleveys (sivuharjalla) km/h 720

Maksimi nousu % 20

Maksiminopeus km/h 4

Säiliön tilavuus l 60

Suodattimen pinta-ala m2 1

Pituus x leveys x korkeus cm  99x80x62

Paino kg 68

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Turvakatkaisin
sammuttaa koneen toiminnot,
kun roskasäiliö irroitetaan

Mattosarjaan kuuluu
jälkiä jättämätön roskasäiliön 
kumiläppä´ ja erikoisharja jonka 
voi tilata erikseen

Harjamoottorissa ja
sivuharjan moottorissa
olevat ylikuumenemissuojat
suojaavat lakaisukonetta

Säädettävä kahva on ergonomi-
nen ja helpottaa säilytystä

Isot pyörät ja hyvä tasapainotus
helpottavat koneen,käsittelyä 

jopa matolla

Pääharja ja sivuharja ovat 
säädettäviä oikean harjapaineen 

takaamiseksi

Kannessa on teline
juomatölkeille, pulloille

tai muille tavaroille


