
FLOORTEC R 985

Wydajna i niezawodna zamiatarka



Najłatwiejszy dostęp do filtra w tej klasie 
urządzeń.

 Główna miotła może być regulowana 
za pomocą jednego pokrętła, które jest 
dostępne z poziomu siedzenia operatora

Wymiana głównej miotły trwa poniżej minuty 
i nie wymaga żadnych dodatkowych 
narzędzi.

Wszystkie funkcje zamiatania można monitorować z pozycji operatora korzystając z zaledwie kilku przycisków. 
Ponadto aby zwiększyć wydajność maszyny wszystkie funkcje zostają odłączone po zatrzymaniu urządzenia,  
co przedłuża żywotność miotły głównej, oszczędza energię i nie pozostawia śladów na czyszczonej powierzchni.



Nilfisk FLOORTEC R 985 sprawia, że zamiatanie pyłu        
i odpadów z dużych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz 
obiektów może być wydajne i oszczędne, a także 
przyjazne dla środowiska. Urządzenie posiada wiele 
użytecznych, a zarazem prostych w obsłudze funkcji , 
które pomagają kontrolować proces zamiatania. 
Jest to idealna maszyna do obiektów przemysłowych, 
branży motoryzacyjnej lub rolniczej, magazynów, centrów 
dystrybucyjnych, parkingów przed dużymi centrami 
handlowymi itp.

Wszechstronne i bardzo oszczędne urządzenie 
o niewiarygodnie niskim całkowitym koszcie 
utrzymania.
Wszechstronność dzięki dwóm źródłom zasilania: 
Akumulator i gaz LPG. Dodatkowo dostępna jest 
trzecia opcja polegająca na zastosowaniu napędu 
hybrydowego w połączeniu z szybkim i mocnym 
silnikiem LPG. Technologia hybrydowa umożliwia 
znaczne zmniejszenie poziomu emisji spalin i hałasu. 
Wykorzystanie tego samego urządzenia do zadań 
wewnątrz i na zewnątrz budynków jest nie tylko 
produktywne i przyjazne dla środowiska, ale również 
przyczynia się do osiągnięcia niewiarygodnie 
niskiego poziomu kosztów całkowitych utrzymania 
maszyny.

Zwiększenie wydajności i pełna kontrola

• Wyższą wydajność można osiągnąć dzięki 
innowacyjnemu, opatentowanemu przez Nilfisk 
systemowi zamiatania – system automatycznie reguluje 
nacisk szczotek tak, aby uzyskać jak najlepszy efekt 
zamiatania, a przy tym maksymalnie wydłużyć żywotność 
miotły głównej.
• Ulepszony panel sterowania zapewniający 
łatwość obsługi.
• Naciśnięcie jednego przycisku i użycie pedału 
napędu to wszystko, co trzeba zrobić, aby aktywować 
funkcje zamiatania w tym urządzeniu. Łatwa i wygodna 
obsługa!
• Wszystkie funkcje sprzątania mogą być 
kontrolowane z pozycji operatora: 
      - Prędkość 
      - Prędkość bocznych szczotek
      - Czasowa aktywacja otrząsacza filtra 

Zredukuj całkowity koszt zamiatania
do najniższego poziomu w historii

FLOORTEC R 985

Jednoczesne obniżenie kosztów eksploatacyjnych   
i serwisowych

• Czasy przestojów są zminimalizowane,                            
a codzienne czynności są wykonywane z łatwością dzięki 
szybkiej wymianie głównych elementów.
• Wysoki poziom niezawodności osiągnięty 
dzięki najwyższej jakości elementom eksploatacyjnym                        
i montażowi części na najwyższym poziomie w zakładzie 
Nilfisk.
• System chowanych szczotek bocznych zapewnia 
ich ochronę.
• Koszty serwisowania zostały zminimalizowane, 
dzięki użyciu bezszczotkowego silnika indukcyjnego.
• Zwiększona wydajność dzięki możliwości pracy 
podczas poruszania się w górę i w dół po powierzchniach 
o kącie nachylenia aż do 20%.

  

Stworzone, aby sprzątanie było bezpieczniejsze          
i bardziej przyjazne dla środowiska

• Prędkość urządzenia jest automatycznie 
redukowana w przypadku nachylonych powierzchni oraz 
ostrych zakrętów co zapewnia ochronę operatora.  
• W celu zapewnienia maksymalnego poziomu 
bezpieczeństwa aktywowany jest alarm ostrzegawczy        
i zmniejszana jest prędkość podnoszenia zbiornika, kiedy 
urządzenie korzysta z systemu wysokiego rozładunku na 
pochylonej nawierzchni.
• W celu zapewnienia operatorowi i osobom 
znajdującym się wokół ochrony przed nadmiernym 
poziomem pyłów system Nilfisk DustGuard/system 
wstępnego zraszania (opcjonalne) rozpyla drobną 
mgiełkę wodną wokół bocznych szczotek.



Niezawodność to nasze motto 

Specyfikacje techniczne
Opis Jednostka FLOORTEC R 985 B FLOORTEC R 985 LPG 
Źródło zasilania silnika Akumulator 24V LPG, Honda 6,3 kW
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 68 79
Wydajność teoretyczna/praktyczna
(2 szczotki boczne)

m2/godz 13500/9450 15000/10500

Szerokość robocza (tylko miotła główna) mm 850 850
Szerokość robocza (jedna szczotka boczna) mm 1175 1175
Szerokość robocza (dwie szczotki boczne) mm 1500 1500
Wskaźnik pokonywania wzniesień % 20 20
Prędkość maksymalna km/h 9 10
Pojemność zbiornika na pył Litr 150 150
Powierzchnia głównego filtra m 2 7 7

System czyszczenia filtra Okresowo ze zmienną 
częstotliwością

Okresowo ze zmienną 
częstotliwością

Wysokość wyładunkowa mm 1650 1650
Długość x szerokość x wysokość mm 1875x1200x1565 1875x1200x1565
Ciężar netto kg 636 764

Dane techniczne mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie.

Beznarzędziowa wymiana 
i regulacja miotły.

Najłatwiejszy w tej klasie 
urządzeń dostęp do filtra.

Główną miotłę można 
wymienić w kilka sekund bez 
użycia dodatkowych narzędzi.

System chowanych szczotek 
bocznych zabezpieczający 
ich pracę.

Regulacja prędkości szczotek 
bocznych

Aktywacja otrząsacza filtra — 
automatyczne otrząsanie filtra / 
wyłączenie odkurzania 
w wybranym przedziale 
czasowy

Regulacja prędkości napędu

Alarm wizualny sygnalizujący 
zużycie miotły głównej

Bezszczotkowy silnik indukcyjny 
zapewnia niskie koszty 
serwisowania i znacznie 
ogranicza czas przestoju

Koło napędu o wysokiej mocy zapewnia poruszanie się 
po  wzniesieniu o nachyleniu nawet 20% podczas
zamiatania: sprzątanie jest możliwe zarówno przy ruchu 
w dół jak i w górę, co zwiększa wydajność urządzenia.

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).
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