
Profesjonalne, niezawodne czyszczenie
- Masz możliwość wyboru pomiędzy 4-cylindrowym silnikiem benzynowym, a LPG

SW 8000



Łatwe opróżnianie zbiornika.System NoToolsTM firmy Nilfisk czyni obsługę 
niezwykle prostą. 5-stronny dostęp do silnika 
i elementów hydraulicznych pozwala zao-
szczędzić cenny czas, a także zredukować 
koszty pracy

Duże koła zapewniają komfort jazdy. 



Innowacyjny system DustGuard™ 
pozwala na kontrolę nad kurzem 
powstającym w trakcie pracy. 

Łatwość obsługi zapewnia system 
One-Touch™, który znacznie 
skraca czas potrzebny na szkolenie 
operatora. 

Nilfisk SW 8000 to najbardziej zaawansowana, 
przemysłowa zamiatarka przeznaczona głównie do prac 
przemysłowych. Dzięki niezwykle szerokiej ścieżce 
zamiatania ( 2 metry ) pozwala szybko i skutecznie 
czyścić duże powierzchnie takie jak parkingi, magazyny, 
czy hale fabryczne. 
Innowacyjny system DustGuard™ rozpylający wodną 
mgiełkę pozwala na kontrolowanie kurzu powstającego 
przy pracy pozostawiając czystsze środowisko 
i zapewniając bezpieczeństwo operatora. 
Zamiatarka SW 8000 została zaprojektowana z dbałością 
o każdy szczegół dlatego jest bezpieczna, łatwa 
w obsłudze i konserwacji. Ponadto oferuje znakomitą 
wydajność, wysoki poziom niezawodności oraz pozwla 
na obniżenie całkowitych kosztów sprzątania. 

• Unikalny system DustGuard™ rozpylający wodną 
mgiełkę niwelując w ten sposób powstały przy pracy 
kurz

• 1,3-metrowa miotła główna - najszersza na rynku - 
zapewnia większą wydajnoś i szybsze czyszczenie. 
Wraz z miotłami bocznymi szerokość robocza wynosi 
aż 2 metry

• Solidne pokrywy polietylenowe oferują wysoki poziom 
ochrony maszyny, a także absorbują wstrząsy. 
Ponadto komponenty nadają się do recyclingu co 
wpływa pozytywnie na środowisko 

• Spora przestrzeń dla operatora znacznie redukuje 
zmęczenie. Ponadto kontrola One-Touch™ 
(możliwości aktywacji/dezaktywacji wszystkich 
procedur czyszczenia za pomocą pedału ruchu)  
i widoczność strefy roboczej poprawiają nie 
tylko ergonomię pracy, ale także zwiększają 
bezpieczeństwo.

Szerokość robocza sięgająca 2 metrów 
przy jednym przejeździe

Wydajność i niezawodność godna uwagi.
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Dane techniczne
Opis Jednostka SW8000 LPG SW8000 D
Marka silnika W Kubota WG1605 Kubota V1505D
Wydajność zamiatania z 1 miotłą boczną teoretyczna/rzeczywista m2/h 23925/16750 23925/16750
Szerokość robocza z miotłą główną mm 1300 1300
Szerokość robocza z prawą miotlą boczną mm 1650 1650
Szerokość robocza z dwiema miotłami bocznymi mm 2000 2000
Minimalny promień skrętu cm 277 277
Maksymalna wysokość opróżniania zbiornika cm 152 152
Powierzchnia filtra m2 9 9
Długość x szerokość x wysokość cm 224x163x150 224x163x150
Ciężar kg 1395 1395

Dane Techniczne mają charakter pogladowy i mogą ulec zmianie.
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Zbiornik odporny na korozję, co 
przedłuża żywotność maszyny

Filtr przeciwpyłowy UltraWeb™
wychwytuje nawet 
mikroskopijne cząstki i co 
ważne jest czyszczony 
automatycznie.

System DustGuard™ zawiera 
53-litrowy zintegrowany 
zbiornik na wodę, aby 
zapewnić skuteczną pracę.

Duża przestrzeń dla 
operatora, zaprojektowana, 
aby skutecznie zwiększyć 
ergonomię pracy i zapewnić 
znakomitą widoczność

Polietylenowe pokrywy 
zabezpieczają maszynę przed 
uszkodzeniami, a ponadto 
są łatwe do demontażu 
bez potrzebu używania 
dodatkowych narzędzi

1,3-metrowa szerokość 
robocza miotły głównej, wraz 
z miotłami bocznymi pozwalają 
na zwiększenie szerokości 
pracy aż do 2 metrów

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).


