Limpeza profissional demanda uma
máquina verdadeiramente profissional.

Nilfisk-Advance
Varredeira Industrial Homem à Bordo
Nilfisk SR1900 / Exterra

Grande espaço para o operador, ergonomicamente
projetado com Clear-View ™
visibilidade para a segurança adicional.

A caçamba resistente à corrosão tem
capacidade extra de carga, enquanto
o pára-choque integrado protege
contra danos à máquina.

Corpo em polietileno rotomoldado:
proporciona proteção contra ferrugem,
além de ser uma excelente proteção para
a máquina. As partes são facilmente
removidas sem ferramentas para
simplificar a manutenção.

O filtro com sistema UltraWeb™
captura até as partículas
microscópicas e
possui auto-limpeza automática.

Disponível na versão GLP.

O sistema de supressão de poeira
DustGuard™ inclui um reservatório
de água, provendo uma névoa efetiva
contra partículas em suspensão
assim que as escovas são ativadas.

Escova principal com 1,3 metros
podendo trabalhar com até 2 escovas
laterais, alcançando excepcionais
2 metros de faixa de varrição, a maior
da categoria.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Descrição

Unidades

SR 1900

Motor

m²/h
mm
mm
mm
cm
km/h
litros
cm
m²
cm
kg

GLP, 4cil.
41.7Kw/56Hp
PSI-GM Vor tec 1600
30.000/21.000
1300
1650
2000
277
15
400
152
10
239x163x147
1225

Fabricante do motor
Produtividade teórica/real
Trabalhando com a escova principal
Trabalhando com a escova lateral
Trabalhando com as duas escovas laterais
Área miníma de manobra
Velocidade máxima
Volume da caçamba
Altura máxima de descarga
Área do filtro principal
Comprimento x Largura x Altura
Peso


㤵

Características e detalhes sujeitas a alterações sem aviso prévio.

㜵

Nilfisk-Advance Equipamentos de Limpeza Ltda.
Av. Dep. Emílio Carlos, 2.499 - Bairro do Limão - 02721-200
São Paulo - SP - Brasil
Tel.: (11) 3959-0300
Fax: (11) 3959-0306
www.nilfisk-advance.ind.br
www.plataforma.ind.br
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Uma empresa
Nilfisk-Advance

Equipamento tecnicamente superior
e totalmente amigável.

Faixa de varrição de 2 metros.
A Nilfisk SR 1900 / Exterra representa um grande passo em
varredeiras homem a bordo classe industrial. Com seus

§ O exclusivo sistema DustGuard™, que por meio dos bicos aspersores criam uma névoa frontal e lateral
das escovas, controla efetivamente as partículas de poeiras no ar para uma limpeza efetiva.

extraordinários 2 metros de faixa de varrição, a SR 1900 pode
varrer e limpar grandes áreas, tais como estacionamentos,
armazéns, chão de fábricas e áreas em construção, em menor

§ Escova principal de 1,3 metros, proporciona uma faixa de varrição excepcional de forma rápida e
produtiva. Com adição das escovas laterais pode chegar a 2 metros.

tempo do que as varredeiras convencionais. Ela faz isto de

§ O corpo em polietileno rotomoldado proporciona uma excelente proteção ao absorver impactos de até 8

forma eficiente controlando as partículas em suspensão, graças

km/h. Ao mesmo tempo ela é totalmente reciclável, respeitanto a política de conscientização ambiental
da Nilfisk-Advance.

ao inovador sistema DustGuardTM de controle de poeira.
Além disso a SR 1900 foi desenvolvida com atenção especial
aos detalhes, tais como características de segurança, fácil

§ Grande área para o operador: proporciona muito conforto com menos fadiga.

operação pelo condutor, manutenção simples e funções que
provêem alta produtividade e baixo custo operacional da

§ Controles One-Touch™ e visão clara da região de trabalho proporcionam melhores resultados com grande
segurança.

limpeza.

SR 1900

TM

O exclusivo sistema DustGuard
controla eficientemente
a quantidade de partículas em
suspensão por meio de uma
névoa frontal e lateral das escovas
(opcional).

Uma das características da
Nilfisk SR 1900 é a facilidade
de descarregar os detritos em
caçambas de coletas de lixo
com altura de até 152cm.

As rodas grandes possibilitam operação
no meio fio.


㤵
㜵

Operar a SR 1900 não poderia ser mais fácil. O sistema One-Touch Control ™ reduz o tempo de treinamento do operador e
aumenta a produtividade.
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O excepcional sistema sem ferramentas NoTools ™ facilita a manutenção do equipamento
Nilfisk. O acesso às partes hidráulicas e ao motor do equipamento, de maneira facilitada,
economiza tempo e mantém baixo o custo do serviço.
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