
Wszechstronne szorowarki 
do konserwacji podłóg

SERIA FM400



Hak do nawinięcia przewoduErgonomiczny uchwyt z zaokrąglonymi 
krawędziami zwiększający komfort pracy

Miejsce na wtyczkę



Każdy rodzaj podłogi wymaga indywidualnego 
podejścia przy wyborze metody czyszczenia. Jednym 
z aspektów prawidłowej konserwacji podłoża jest dobór 
odpowiedniego urządzenia czyszczącego. Dlatego 
ważne jest, aby Klienci mieli do wyboru szeroką gamę 
produktów jak najlepiej dopasowanych do ich potrzeb. 
Nasza nowa seria szorowarek jednotarczowych taki 
wybór zapewnia.

Szorowarki z nowej serii przeznaczone są do codziennej 
konserwacji i czyszczenia podłóg. Sprawdzą się 
doskonale, gdy potrzebna jest maszyna do szorowania, 
polerowania, usuwania warstw, czyszczenia w technice 
napylania „spray cleaning” lub tzw. “bonnetowania”. 
A wiedząc, że szorowarki te pochodzą od jednego 
ze światowych liderów w dziedzinie profesjonalnych 
urządzeń do sprzątania, mogą być Państwo pewni, że 
trwałość, prostą obsługę, bezpieczeństwo i ergonomię 
pracy otrzymają Państwo w standardzie.

Kompletna gama urządzeń 
jednotarczowych

Duże koła ułatwiają transport maszyny np. przy przenoszeniu przez progi lub po schodach

Zaprojektowane tak, aby praca była przyjemnością

· Atrakcyjna cena: szorowarki produkowane przez firmę 
Nilfisk posiadają wyjątkowo korzystną cenę w porównaniu 
z produktami konkurencji
· Maksymalna wydajność: optymalna moc silnika, niski 
poziom hałasu i doskonałe wyważenie
· Ujednolicone akcesoria: mniej skomplikowany wybór 
i łatwa obsługa
· Dodatkowe elementy wyposażenia: hak na przewód, 
uchwyt na wtyczkę, duże koła, łatwa wymiana przewodu, 
ergonomiczny uchwyt i wysoki poziom zabezpieczeń
·Szeroki zakres opcjonalnych akcesoriów 
przystosowanych do specyficznych zadań



Dane Techniczne
Opis Jednostka FM400 L FM400 H FM400 D

Napięcie V 230 230 230

Częstotliwość hz 50 50 50

Klasa ochrony IP IPX4 IPX4 IPX4

Moc znamionowa W 1100 1500 1100/1500

Poziom ciśnienia akustycznego na poziomie 1,5 m dB(A) 59 61 61

Długość kabla m 15 15 15

Średnica szczotki / pada mm 430 430 430

Nacisk szczotki kg 24 26 24/26

Prędkość szczotki rpm 180 410 185/370

Moment obrotowy szczotki nm 63 36 58/40

Długość x szerokość x wysokość cm 123.6x44.5x57.2 123.6x44.5x57.2 123.6x44.5x57.2

Wysokość głowicy silnika mm 323 323 323

Wysokość (z uchwytem pionowo) mm 1236 1236 1236

Ciężar kg 37 40 40

Dane techniczne mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie.

96
02

90
06

-0
2/

12

Ergonomicznie rozmieszczone 
elementy sterujące

Solidna konstrukcja uchwytu

Lekka praca

Duże koła ułatwiające transport

Regulowane położenie uchwytu

Opcjonalny filtr HEPA 
(FM400 H & FM400 D)

Bezp rob lemowy  mon taż 
i demontaż szczotek / padów

Solidna konstrukcja zapewnia 
trwałość urządzenia

NIEZAWODNOŚĆ TO NASZA DEWIZA
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Urządzenie Nilfisk działa  
w sposób optymalny, kiedy  
jest regularnie serwisowane 
i konserwowane. Z tego względu 
stworzyliśmy optymalne 
rozwiązanie  serwisowe: 
Trzy poziomy serwisowania 
odpowiadające różnym wymogom 
i zapewniające w ramach dostępnych 
opcji  zastępcze urządzenie 
w  krytycznych  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).


