Nilfisk
Varredora de condutor sentado
Nilfisk SR 1101

Eficiência práctica e realista
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Os operadores de uma varredora de condutor sentado
necessitam de uma máquina compacta, manobrável e que
lhes ofereça uma grande confiança. A SR 1101 representa a
simplicidade e a robustez na forma mais sofisticada.
Recomendada para armazéns, parquings e para zonas
exteriores.
A SR 1101 converte a limpeza em economía e produtividade.
Fácil de usar graças a um simples painel de controlo o que
significa menor tempo de aprendizagem.
A SR 1101 está disponível tanto na versão a baterías como na
versão a gasolina o que facilita o trabalho tanto em interiores
como em exteriores. Conta com um grande leque de acessórios
opcionais que facilitam e agilizam o trabalho do operário em
todo o tipo de tarefas.
Graças ao kit de aspiração opcional os resíduos de esquinas ou
sobre o solo podem ser facilmente aspirados.

SR 1101 B

O famoso sistema “Sem Ferramentas” da Nilfisk permite uma rápida
e fácil substituição das escovas e
do filtro, reduzindo os tempos de
espera.

Aumento do tempo de operação
graças ao maior depósito.

A SR 1101 está desenhada para se adaptar a todo o tipo de necessidades de limpeza, oferecendo uma grande manobralidade em áreas congestionadas e subindo rampas de até 20% de inclinação.

A verdadeira inovação.
Mais limpeza – menos trabalho!
•

A magnífica manobralidade com somente 2.36 m de raio de volta facilita a limpeza em zonas estreitas
e congestionadas.

•

Sólido motor de tracção de 620 Watt.

•

Recolha de uma maior quantidade de resíduos sem levantar pó graças à excelente capacidade do filtro
e do seu grande contentor.

•

O volante ajustável e o pedal para o controlo bidireccional proporcionam uma maior visibilidade,
ergonómica e assim um trabalho mais seguro.

•

Possibilidade de autonomía de mais de 6 horas com o cofre de batería (opcional). Trabalho durante 4
horas com baterías standard.

•

O desenho de qualidade através de um chassis de ferro e polietileno garantem a durabilidade da
máquina.

Graças ao kit de aspiração opcional
os resíduos de esquinas ou sobre o
solo podem ser facilmente aspirados.

O sistema eléctrico de sacudidor do
filtro limpa automaticamente a cada
5 minutos o filtro.

Ampla gama de acessórios opcionais
para cada necessidade. Ex. Kit de alcatifas, filtros e escovas especiais, luz de
emergência, contentor de 2 x 18 litros.
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A SR 1101 converte a limpeza
em economía e produtividade

Assento e volante ajustáveis para
uma condução ergonómica e
segura

Filtro de painel de 4,3 m²

2 alavancas robustas para
mover a escova central e
lateral

O depósito de 70 litros

Troca de escovas e filtro sem
ferramentas

Versão a baterias ou a
gasolina disponíveis para
o trabalho exterior e
interior

Grande flap que permite recolher
detritos volumosos

Características técnicas
Descrição

Unidade

Alimentação motor

SR 1101 B

SR 1101 P

24V Batería

Gasolina

-

HONDA

Nível de ruído

Marca motor
dB(A)

63.8

78.3

Rendimento teórico/ práctico

m²/h

5400/3800

5400/3800

Amplitude de varrimento (escova central)

mm

700

700

Amplitude varrimento c/escova lateral

mm

980

980

Amplitude de varrimento c/2 escovas laterais mm

1260

1260

Raio de volta

cm

236

236

Velocidade Máx.

km/h

6

6

Volume do contentor

l

70

70

Superfície do filtro principal

m²

4.3

4.3

Tamanho do compartimento da batería

mm

660x440x370

-

CxLxA

cm

148x93x122

148x93x122

Peso

kg

255

315

Características e detalhes sujeitos a alterações sem prévio aviso.
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