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A kép illusztrációként szolgál. 

Gyors tisztítási megoldás raktárak, kisebb gyártó üzemek, parkolók,

üzletek, sétáló utcák, iskolák, hotelek, iroda épületek, busz/vonat

megállók, garázsok számára. A nagyon erős, korrózióálló váz ezt a kis

seprőgépet rendkívül robosztussá teszi. Két fő- és oldalkefe kombinációja

rendkívül hatékonnyá teszi a gépet, ötször gyorsabb, mint a hagyományos

manuális seprő, így időt és pénzt spórolhatunk. Ezen felül a tartály

rendkívül könnyű, erős és fogantyúval ellátott az egyszerű ürítés

érdekében. Az SM800 seprőgéppel fáradság nélkül tudja épületeit tisztán

tartani.

• Az előre seprő rendszer két kefével kiváló seprési minőséget biztosít,

ha nagy szemetet kell felszednünk

• Nagyméretű tolókar, mely a puha fogantyúval egyszerűen

irányíthatóvá teszi a gépet

• Kettős görgős kerekek elől az oldalkefék mögé pozícionálva, hogy

mindig tiszta felsepert területünk legyen

• A nagyméretű, nyomot nem hagyó kerekeknek köszönhetően

egyszerűen tolható és rendkívül jól manőverezhető

• Erős, korrózióálló váz

• Nagy, 34 literes szeméttartály

• Gyors és füstmentes működés

• Műszaki szempontból rendkívül egyszerű, így jóformán szervizmentes

Az SM 800 egy gyalogkíséretű seprőgép. Ideális szűk helyek és kis területek seprésére. Az SM800 felszedi a papírt, faleveleket, még a kisebb

csavarokat, szegeket, csapokat, dobozokat, cigaretta csikkeket stb. is. Alkalmas kül- és beltérre egyaránt.

● Alaptartozékok

Alaptartozék Cikkszám
Min.

mennyiség

NILFISK SM

800

Oldalkefe

OLDALKEFE (FLOORTEC 480) 1463623000 1 ●

Hengerkefe

FŐKEFE KLT. 1465201000 2 ●

Model NILFISK SM 800

Cikkszám 9084801010

TERMÉK JELLEMZŐK

Lecsukható fogantyú ●

Nagy kerekek és kényelmes fogantyú ●

Szeméttartály ●

Állítható foganytú ●

Lágy markolatú fogantyú ●

No tool broom adjustment ●

Seprőgépek SM 800
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Technikai jellemzők NILFISK SM 800

Motor  energiaforrása Manual

Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA) -

Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA) 3360/1680

Munkaszélesség a két oldalkefével (MM) 840

Szeméttartály térfogata (L) 34

Oldalkefe átmérője (MM) 260

Főkefe (MM) 450

Hosszúság x szélesség x magasság (CM) 130x84x103

Nettó tömeg (KG) 16

Üzemi tömeg (KG) 16

Szállítási súly (KG) 21,4

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Cikkszám
Min.

mennyiség

NILFISK SM

800

Oldalkefe

OLDALKEFE (FLOORTEC 480) 1463623000 1 ●

Hengerkefe

FŐKEFE KLT. 1465201000 2 ●

Seprőgépek SM 800


