Nilfisk
Varrimento Industrial Pesado
Nilfisk SR 2000

Alto rendimento no varrimento
industrial

Em áreas industriais onde as tarefas de limpeza necessitam de um
tratamento adequado, a Nilfisk SR 2000 é a varredora idónea. Com
grande capacidade, desenho robusto e funções técnicas avançadas
O indicador de saturação
indica ao operário quando
o filtro necessita ser limpo
com a finalidade de manter
um varrimento perfeito.

obtém uma limpeza rápida e eficiente.
Seja no solo de uma fábrica, edifício, ou em parkings, a Nilfisk
SR 2000 garante uma limpeza produtiva e eficaz.
Esta varredora é fácil e cómoda de conduzir e o seu excelente
sistema de filtração mantém o pó ao mínimo. É por esta razão que
a Nilfisk SR 2000 é realmente a rainha das varredoras.

As grandes rodas permitem
uma condução fácil e suave
além de subir lancis sem
dificuldade.
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materiais quentes ou incandescentes no depósito.

Descrição

Unidade

Alimentação motor
Marca Motor
Velocidade Máxima

km/h

SR 2000 P

SR 2000 D

SR 2000 LPG

Gas 4cil. 3.0L

Diesel 4cil. 2500

GPL 4cil. 3.0L

GM

Mitsubishi

GM

13

13

13

Rendimento teórico/prático

m²/h

25700/18000

25700/18000

25700/18000

Amplitude trabalho c/ esc. Lateral dta

mm

1670

1670

1670

Amplitude de trabalho c/ 2 esc. laterais

mm

1980

1980

1980

Raio de volta

cm

304

304

304

Volume do depósito

l

765

765

765

Altura máx. de despejo

cm

152

152

152

Superfície filtro principal

m²

16

16

16

ComxLarxAlt

cm

246x179x151

246x179x151

246x179x151

Peso

kg

1680

1680

1680

As características e detalhes estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.

Nilfisk-Advance, Lda.
Sintra Business Park-Edf 1 – 1A
2710-089 SINTRA
Centro Atenção ao cliente: 808 200 537
Distribuidores e Serviço Técnico em Portugal, Espanha e Andorra.
Mais informação em: www.nilfisk.pt
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Características técnicas

