SW5500

Effektiv feiemaskin
- rengjør raskt store områder

Tidsinnstilt mulitfrekvent filterrister sikrer
effektiv rensing av filteret.

Betjeningspanel med ikon-knapper og display
gir god brukervennlighet.

Rask og enkel utskiftning av de viktigste
komponentene, letter den daglige driften og
reduserer nedetiden.

Produktiv innendørs
og utendørs feiing
SW5500 er en meget effektiv, komfortabel og brukervennlig feiemaskin til oppsamling av støv og skitt fra
gulv- og utendørsarealer. En sitte-på feiemaskin som
har størrelsen og kapasiteten til å rengjøre store områder
i en fart.
SW5500 kan også leveres i en bærekraftig variant med
hybridteknologi, som er med på å redusere emisjon og
støynivå. Feiemaskinen gir store fordeler i hverdagen,
som sikkert arbeidsmiljø og lave samlede eierkostnader
(TCO). Det gjør den meget attraktiv for rengjøringsbyråer,
industri og produksjon, lagerbygninger, distribusjonssenter, idrettshaller, parkeingsplasser ved kjøpesenter,
parkeringshus osv.

Vesentlige fordeler ved SW5500:
1. Økt produktivitet uten strev
2. Lave samlede eierkostnader (TCO)
3. Rene og trygge omgivelser

2. Lave samlede eierkostnader (TCO)
Lavere forbruk og reduserte servicekostnader
på samme tid.
·

·

3. Rene og sikre gulv
Den første feiemaskinen i bransjen med ekte hybridmotor
·

·
1. Økt produktivitet
Høy grad av effektivitet og brukervennlighet
·
· E t nytt innovativt system hvor feiekvaliteten
opprettholdes selv om børsten er slitt, ved at
avstanden mellom børste og avfallsbeholder justeres
etter børstens tilstand
· Lett å kontrollere om feiebørsten er justert korrekt ved et trykk på en knapp på betjeningspanelet kan
både effektiviteten og produktiviteten forbedres
· Alle feiemaskinens funksjoner aktiveres med et trykk
på en knapp og betjening av fotpedal - færre knapper
og håndtak å holde styr på

 lle funksjoner stopper automatisk når maskinen
A
stopper. Det er med på å spare energi, redusere
slitasje på børstene og forhindrer slitemerker på gulvet
Komponenter av høy kvalitet: Høy driftssikkerhet fører
til lavere servicekostnader, reduserer nedetiden og gir
lengre levetid for maskin og komponenter.

·

 ybridsettet* gjør feiemaskinen fleksibel (mulighet
H
for å feie både innendørs og utendørs med samme
maskin, bare ved å skifte mellom motor og batteri).
Det gir økt produktivitet og reduserer samtidig både
emisjon og støynivå
Maskinens hastighet reduseres automatisk ved
stigninger og skarpe svinger. Det minimerer risikoen
for at maskinen velter, og gjør at operatøren sitter
sikkert i setet under hele feieprosessen
For å øke sikkerheten til operatøren ved høytømming
i skråninger, aktiveres en alarm og løftehastigheten på
avfallsbeholderen reduseres
Men Nilfisk DustGuard vanndampsystem* beskyttes
operatøren og omgivelsene møt støv fra sidebørstene,
som har variabel hastighet

*tilbehør

Pålitelighet er vårt mantra
når det gjelder service
En Nilfisk-maskin fungerer optimalt når den har regelmessige
service- og vedlikeholdsbesøk.
Derfor har vi utarbeidet den
optimale serviceløsning: tre forskjellige servicenivåer som dekker
forskjellige behov, også med
mulighet for erstatningsmaskin i
kritiske situasjoner.

STANDARD Serviceavtale
- Profesjonelt vedlikehold
Avtalen inkluderer to årlige
servicebesøk og en maksimal
responstid på 48 timer.
Servicebesøk ved nedetid og
reservedeler faktureres separat.

PLUS Serviceavtale
-Optimal produktivitet
Med en PLUS-avtale har du
kontroll på dine service- og
vedlikeholdskostnader samtidig
med at din produktivitet aldri
kompromiteres. Inkluderer to
årlige servicebesøk. Maksimal
responstid på 24 timer.

Utskifting av børste og justering
av høyde uten bruk av verktøy

PREMIUM Serviceavtale
- Maksimal oppetid
Den maksimale responstiden er
24 timer. Hvis masksimal oppetid er din absolutte prioritet, er
PREMIUM serviceavtale det beste
valget. Inkluderer fire årlige
servicebesøk.

Hastighetsregulering på sidebørstene
Aktivering av filterrister - rister automatisk filteret og stopper sugemotoren for
en tidsinnstilt periode

Enkel adgang til filteret: det
beste system i bransjen

Regulering av kjørehastigheten
Sylinderbørsten skiftes på få
sekunder uten bruk av verktøy

Varsellampe som lyser når feievalsen
er slitt og må skiftes

Sidebørsten er beskyttet av
et fjæroppheng som samtidig
skåner omgivelsene

A/C kjøremotoren krever ingen
utskifting av kull - det gir lave servicekostnader og reduserer nedetiden
Kraftig kjøremotor klarer stigninger på opp til 20%
under feiing: kan feie både opp og ned skråninger,
hvilket øker produktiviteten
Fra 117,5
Til 150
m2/t

150
liter

Fra 10575
Til 15000
m2/t

Arbeidsbredde

Avfallsbeholder

Produktivitet

Tekniske spesifikasjoner
Enhed
Energikilde til motor

SW5500 B

SW5500 LPG

SW5500 D

Batteri 24V

LPG, Honda 6.3 kW

Diesel, Yanmar 4.1 kW
85

Støynivå

dB(A)

68

79

Kapasitet med 2 sidebørster, teoretisk/praktisk

m2/time

13500/9450

15000/10500

15000/10500

Arbeidsbredde

mm

850

850

850

Arbeidsbredde med 1 sidebørste

mm

1175

1175

1175

Arbeidsbredde med 2 sidebørster

mm

1500

1500

1500

Max. stigning

%

20

20

20

Max. hastighet

km/time

9

10

10

Avfallsbeholder, kapasitet

liter

150

150

150

Filterareal

m2

7

7

7

Tidsinnstilt multifrekvens

Tidsinnstilt multifrekvens

Tidsinnstilt multifrekvens

Filterrensesystem
Maks. tømmehøyde

cm

165

165

165

Dimensjoner, l x b x h

cm

187x120x156

187x120x156

187x120x156

Nettovekt

kg

636

764

757

Spesifikasjoner og tekniske data kan endres uten varsel
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