
Łatwy sposób na utrzymanie czystego otoczenia
- Zachowaj czystość bez większego wysiłku

SM800



Sprytna i solidna konstrukcja utrzymująca 
zamknięty zbiornik nawet jeżeli znajduje się 
on w pozycji pionowej.  

Składany uchwyt ułatwia transport.Zbiornik może pozostawać otwarty, aby 
ułatwić wrzucanie większych przedmiotów 
podczas pracy.



Regulowany uchwyt (3 różne pozycje).

Regulowana miotła główna (4 różne pozycje) bez 
potrzeby używania dodatkowych narzędzi.

Zamiatarka ręczna SM 800 nadaje się do pracy na 
obszarach, gdzie występują ograniczenia w postaci 
np. palet, regałów i podobnych przeszkód. Zbiera kawałki 
papieru, drobny pył a nawet małe śrubki i kapsle. Można 
nią pracować zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na 
terenach zewnętrznych.

Jest doskonałym i szybkim rozwiązaniem problemu 
zamiatania niewielkich powierzchni o lekkim stopniu 
zabrudzenia w magazynach, małych zakładach 
produkcyjnych, na parkingach, w obiektach handlowych 
i biurowych oraz na prywatnych posesjach. SM 800 
wyposażona jest w duży i łatwy do opróżniania zbiornik 
oraz duże, tylne koła ułatwiające prowadzenie. Odporna 
na korozję i uderzenia konstrukcja ramy wydłuża 
żywotność maszyny.

• Przerzutowy system zamiatania z 2 miotłami cy-
lindrycznymi doskonale radzi sobie z zamiatanymi 
materiałami

• Ergonomiczny uchwyt z miękką rękojeścią pozwala 
na komfortową pracę

• Obrotowe kółka przednie umieszczone za miotłami 
bocznymi poruszają się po czystej powierzchni, są 
zabezpieczone przed uderzeniami i zatarciem

• Duże, niebrudzące koła ułatwiające manewrowanie
• Rama odporna na korozję
• Duży 34-litrowy zbiornik
• Łatwa obsługa
• Szybka i prosta konserwacja

Szybkie i łatwe sprzątanie

Oszczędzaj czas i pieniądze - sprzątaj 5 razy 
szybciej w porównaniu do tradycyjnych metod.
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Dane techniczne
Opis Jednostka SM800 
Źródło zasilania ręczne
Wydajność teoretyczna / rzeczywista m2/h 3360/1680
Szerokość robocza mm 840
Długość miotły głównej mm 450
Średnica miotły głównej mm 150
Średnica miotły bocznej mm 260
Pojemność zbiornika teoretyczna/ rzeczywista litre 34/18.5
Wymiary (dł x szer x wys) cm 130x84x103
Ciężar kg 16

Dane techniczne mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie.

Ergonomiczny uchwyt 

Duży, 34-litrowy zbiornik

Regulowane miotły boczne (4 
różne pozycje) bez potrze-
by urzywania dodatkowych 
narzędzi

Wytrzymała, odporna na 
korozję rama

Regulowany uchwyt (3 pozycje)

Duże, niebrudzące koła

Beznarzędziowa wymiana 
miotły głównej

Dwa kółka obrotowe 
za miotłami bocznymi 

Niezawodność to nasza dewiza

Urządzenia Nilfisk działają 
w sposób optymalny, kiedy 
są regularnie serwisowane 
i konserwowane. 
Z tego względu 
stworzyliśmy optymalne 
rozwiązania serwisowe.
Trzy poziomy serwisowania 
odpowiadające różnym 
wymogom i zapewniające 
w ramach dostępnych opcji 
zastępcze urządzenie 
wkrytycznych 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).


