
FLOORTEC 350

Bezpyłowe zamiatanie podłóg i dywanów 



• Stacje paliw 
• Małe magazyny
• Parkingi 
• Sale konferencyjne

• Place zabaw 
• Biura
• Fabryki

Łatwa regulacja/wymiana miotły głównej nie 
wymagająca użycia dodatkowych narzędzi.

Miejsce do przechwywania, np. na napoje.



Typowymi miejscami zastosowania są stacje benzynowe, parkingi, place zabaw, 
fabryki, małe magazyny, biurowce, hotele i sale konferencyjne.

Dzięki swojej kompaktowej, ergonomicznej konstrukcji i łatwości manewrowania 
zamiatarka pozwala na czyszczenie dużych powierzchni przy jednoczesnym 
zapewnieniu dotarcia do narożników i wąskich przestrzeni, co w połączeniu z 
niskim poziomem hałasu zapewnia operatorom przyjemne środowisko pracy.
Solidna konstrukcja i niskie koszty utrzymania to kolejne znaczące korzyści.

Dzięki zaMiaTarkoM FloorTec 350 utrzymasz swój obiekt  
w dobrej prezencji bez konieczności wkładania w to ciężkiej pracy.

Skuteczność nawet w wąskich 
przestrzeniach

FLOORTEC 350

Bateryjne zamiatrki FloorTec 350 z 
trakcją są standardowo wyposażone w, 
filtr poliestrowy, główną miotłę, szczotkę 
boczną, ładowarkę pokładową i akumulator.

Prowadzone zamiatarki ręczne 
FloorTec 350 są idealnym 
rozwiązaniem dla skutecznego 
bezpyłowego zamiatania powierzchni 
zewnętrznych, a także podłóg i wykładzin 
wewnętrznych dzięki mechanizmowi 
wysokiej próżni i dużemu filtrowi.

Duża pojemność
• Bardzo duża pojemność zbiornika na wszelkiego rodzaju odpad
• czas pracy baterii - ponad 2 godziny
• Bezpośredni rzutowy system zamiatania - zamiatanie bezpyłowe

Bezpieczeństwo
• automatyczne wyłączanie po opróżnieniu leja
• System odcięcia niskiego napięcia chroni i przedłuża żywotność baterii
• Pojemnik baterii aBS zapobiega wyciekom z baterii na podłogi i dywany

Wysoka wydajność
• zamiatanie podłóg i dywanów jedną maszyną - więcej pracy w krótszym czasie
• Szybka i łatwa kontrola / wymiana filtrów i szczotek bez użycia narzędzi
• ergonomia kierowcy, trakcja i łatwe manewrowanie
• Trakcja poprzez duże koła (bez znakowania) dla łatwej obsługi
• Doskonała wydajność zamiatania nawet na pochyłościach - 20% współczynnik 
pokonywania wzniesień
• Bardzo wydajny ręczny system czyszczenia filtra

Długa żywotność – niskie koszty konserwacji
• Wytrzymały i odporny na korozję materiał
• Trwała konstrukcja z polietylenu i formowany lej (wirnik)
• Wszystkie elementy elektryczne są zabezpieczone bezpiecznikami termicznymi
• oddzielny silnik elektryczny - szczotka boczna. 
• Niskie koszty utrzymania 

efektywny system 
czyszczenia filtra

Trwała konstrukcja  
z polietylenu oraz  
formowany lej (wirnik) 
odporny na korozję  

regulowane boczne 
miotły w celu 
skompensowania 
zużycia 

Brak konieczności 
użycia narzędzi 
do zmiany / 
inspekcji filtra 
przeciwpyłowego

chroniona boczna miotła 

zabezpieczenie 
wyłączenia - 
otwarcie pokrywy 
automatycznie 
wyłącza zamiatacz  

Ładowarka pokładowa 
- pozwala na 
ładowanie baterii 
w dowolnym miejscu 
(opcjonalnie)

Wbudowany pojemnik 
baterii – zapobiega 
wyciekom z baterii

Wskaźnik poziomu baterii

Brak konieczności użycia narzędzi 
do zmiany miotły bocznej – 
regulacje mogą zostać dokonane 
zawsze i wszędzie

Brak konieczności użycia 
narzędzi do zmiany / 
kontroli lub regulacji 
szczotki głównej

Duże niepozostawiające 
śladów koła ułatwiające 
transport.

Uchwyt do 
podnoszenia 
i opuszczania szczotki 
bocznej

ergonomiczny uchwyt 
z regulacją paska 
napędowego

Jeden przycisk włącza próżnię, szczotkę 
główną i/lub szczotkę boczną

oddzielny silnik 
elektryczny - szczotka 
boczna. 



Nilfisk Polska Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 8  05-800 Pruszków
Tel.: +48 738 37 50 · Fax: +48 738 37 51
biuro.pl@nilfisk.com
www.nilfisk.pl

Wybierz idealną zamiatarkę 
dostosowaną do Twoich potrzeb.
opcje
•  rożne miotły - główna i boczna - dzięki czemu można je dostosować do różnych zadań
•  Filtr papierowy lub poliestrowy – filtr poliestrowy pozwala na zamiatanie na mokro
•  Niebrudzące fartuchy do zamiatania podłóg i wykładzin
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DaNe TecHNiczNe

opis FloorTec 350 

Numer katalogowy 908 4704 010
Średnica szczotki bocznej (mm) 315
Miotła główna (mm) 500
Szerokość robocza z prawą miotłą boczną (mm) 720
Szerokość robocza z/bez miotłą boczną (mm) 720/500
Pojemnik zbiornika na śmieci (l) 60 60
Powierzchnia filtra (m²) 1 1
Źeródło zasilania Bateria 12 V
Prędkość robocza (km/h) 4 4
Wskaźnik pokonywania wzniesień (%) 20 20.5
Wydajność zamiatania z 1 miotłą boczną 
teoretyczna/rzeczywista (m²/h) 2880/1730

Wydajność zamiatania z miotłą główną 
teoretyczna/rzeczywista (m²/h) 2000/1200

Wymiary dł.x szer. x wys. (mm) 998x797x1100
ciężar (kg) 52
cechy:
Manual filter shaker •
led Battery Meter •
compact design •
Direct throw sweeping •
Non marking traction wheels •
adjustable handle •
on-board charger •
Standardowe wyposażenie:
Battery 12 V 49 ah aGM Monobloc 1464483000
charger batt. on-board 12 V 6a 100-230V 146 3051 000
Broom main 200x500 chevron 6r PPl 0.3 146 3015 000
Broom side 109x315 PPl 0.5 146 3035 000
Filter poylester kit 1463161000


