
Zittend reinigen is prettiger 
- om schoner te vegen

SW5500



Filterschudder met multi-frequentie timing 
reinigt op een efficiënte manier het filter

 Bedieningspaneel met pictogramtoetsen en
een modern display voor gebruiksgemak 
dat het beste is in zijn klasse

De mogelijkheid tot het snel vervangen van
de belangrijkste componenten vereenvoudigt
het dagelijkse gebruik en voorkomt onnodige
stilstand



De SW5500 biedt een zeer productieve, comfortabele
en kosteneffectieve manier om grote vloeren en buiten-
terreinen te vegen. Een ride-on veegmachine met het 
formaat en de capaciteit om uw reinigingstaken sneller 
uit te voeren.

De SW5500 is bovendien een duurzame keuze dankzij 
de optionele hybride technologie die de uitstoot en het 
geluidsniveau verlaagt. Dagelijks terugkerende voorde-
len zoals een veiligere omgeving en lagere operationele 
kosten maken deze machine tot een aantrekkelijke keuze 
voor schoonmaakbedrijven, fabrieken, magazijnen,  
distributiecentra, sportstadions, parkeerterreinen, of  
winkelcentra, parkeergarages met meerdere verdiepingen
enz.

Wat de SW5500 het beste voor u doet: 
1. Verhoogt de productiviteit
2.  Lagere operationele kosten tijdens de levensduur van 

de machine
3. Zorgt voor een schonere en veiligere omgeving 

1. Verhoogt de productiviteit
Reinigingsefficiëntie en fantastisch gebruiksgemak gaan 
hand-in-hand 

·    Een innovatief systeem stelt u in staat om de 
veegprestaties te verhogen wanneer de borstel 
versleten is door verhoogde vulgraad van de 
vuilcontainer, en om de veegprestaties tijdens de hele  
levensduur van de hoofdborstel in stand te houden

·    Gemakkelijk te controleren juiste afstelling van de 
hoofdborstel door heel eenvoudig op een knop op het 
dashboard te drukken om de reinigingsefficiëntie en de 
productiviteit te verhogen  

·    Alle veegfuncties worden in één keer geactiveerd door 
op een enkele knop te drukken en het rijpedaal te 
bedienen – het is niet nodig om een reeks knoppen en 
onhandige hendels te bedienen

2. Lagere totale kosten tijdens de levensduur van 
de machine
Onmiddellijke verlaging van de kosten voor 
verbruiksartikelen en onderhoud

·    Alle functies stoppen bij stilstand van de machine 
om alle verbruik te verlagen: dit bespaart energie, 
vermindert de borstelslijtage en voorkomt zichtbare 
afdrukken op de vloer

·    Componenten en afwerking van hoge kwaliteit: 
Hogere betrouwbaarheid vertaalt zich in lagere 
servicekosten, minder onvoorziene stilstand en een 
langere levensduur van machine en hoofdcomponenten

 

3. Zorgt voor een schonere en veiligere omgeving
De eerste industriële veegmachine met echte hybride 
aandrijving in de branche 

·    De hybride uitvoering* zorgt voor een flexibele 
reiniging (maakt het mogelijk binnen en buiten 
te vegen met dezelfde machine door eenvoudige 
overschakeling van motor- naar accu-aandrijving), 
lage emissies en lagere geluidsnveaus voor een 
productievere reiniging 

·    De snelheid wordt automatisch verlaagd op hellingen 
en in scherpe bochten om het risico op kantelen 
van de machine te verlagen en de veiligheid voor de 
bestuurder tijdens het werk te verhogen

·    Waarschuwingssignaal en verlaagde hefsnelheid van de 
vuilcontainer wanneer de machine op een helling veegt 
om de veiligheid van de bestuurder te maximaliseren

·    Het Nilfisk DustGuard/vernevelingssysteem* maakt de 
omgeving veiliger voor de bestuurder en mensen in de 
buurt door de hoeveelheid opgewerveld stof door de 
zijborstels te reduceren

*optioneel
 

Productieve veegwerkzaamheden  
binnen en buiten



BETROUWBAARHEID ZIT IN ONZE GENEN, 
OOK ALS HET OM SERVICE GAAT

Technische specificaties
Beschrijving Eenheid SW5500 B SW5500 LPG SW5500 Diesel

Energiebron motor Accu 24V LPG, Honda 6.3 kW Diesel, Yanmar 4.1 kW

Geluidsniveau dB(A) 68 79 85

Productiviteit theoretisch/daadwerkelijk
(2 zijborstels)

m2/u 13500/9450 15000/10500 15000/10500

Werkbreedte (alleen hoofdborstel) mm 850 850 850

Werkbreedte (1 zijborstel) mm 1175 1175 1175

Werkbreedte (2 zijborstels) mm 1500 1500 1500

Klimvermogen % 20 20 20

Max. snelheid km/u 9 10 10

Container inhoud liter 150 150 150

Oppervlak hoofdfilter m2 7 7 7

Filterreinigingssysteem Getimede multi-frequentie Getimede multi-frequentie Getimede multi-frequentie

Storthoogte mm 1650 1650 1650

Lengte x breedte x hoogte mm 1875x1200x1565 1875x1200x1565 1875x1200x1565

Netto gewicht kg 636 764 757

Wijziging van specificaties en details zonder aankondiging voorbehouden.

Geen gereedschap nodig om 
borstels te wisselen/vervangen 
en om de hoogte in te stellen 

Toegang tot het filter: de  
handigste oplossing in de 
branche

Hoofdborstel is in weinige 
seconden te vervangen zonder 
gereedschap

Zijborstels bewegen naar binnen 
bij contact met obstakels;  
beschermt de zijborstels en de
omgeving

Snelheidsregeling voor de 
zijborstels

Activering filterschudder - schudt
automatisch het filter/schakelt
de zuigmotor gedurende een
geselecteerde tijd uit

Rijsnelheidsregeling

Zichtbaar signaal op het display
wanneer de hoofdborstel
versleten is en vervangen moet
worden

AC-aandrijving zonder te ver-
vangen koolborstels zorgt voor 
lagere onderhoudskosten en 
minder stilstand

Krachtig aandrijfwiel kan bij het vegen hellingen van 20% aan: 
kan omhoog en omlaag rijdend vegen om de productiviteit 
te verhogen  
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 Een machine van Nilfisk functioneert optimaal als deze regelmatig wordt onderhouden. Daarom hebben we diverse onderhoudsoplossingen die uw 
machine in prima conditie houden. Met Nilfisk bent u niet alleen verzekerd van professionele reinigingsapparatuur maar heeft u ook nog de mogelijk-
heid tot uitgebreide service. Zo neemt Nilfisk al uw schoonmaakzorgen uit handen.  

Service solutions call in
Nilfisk verzorgt de planning  
voor het onderhoud van uw 
machines. Voorrijkosten en
arbeidsloon tegen zeer gere-
duceerd tarief en op basis van 
nacalculatie. Onderdelen en 
toebehoren worden op basis van 
nacalculatie gefactureerd.

Service solutions standard
Bij deze overeenkomst zijn de 
onderhoudsbezoeken  
inbegrepen. Storingsbezoeken 
en onderdelen worden apart 
gefactureerd.

Service solutions plus
Bij deze overeenkomst heeft u 
meer grip op de onderhouds-, en 
reparatiekosten.
Arbeidsloon, voorrijkosten en 
onderdelen zijn inbegrepen.

Nederland:
Nilfisk B.V.
Industrieterrein Gooise Kant
Versterkerstraat 5
1322 AN ALMERE
Tel. +31 (0)36 546 07 00, Fax +31 (0)36 546 07 81
info.nl@nilfisk.com, www.nilfisk.nl

België:
Nilfisk NV/SA
Riverside Business Park
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4
1070 BRUSSEL
Tel. +32 (0)2 467 60 50, Fax +32 (0)2 463 44 16
info.be@nilfisk.com, www.nilfisk.be

Service solutions premium
Als maximale inzetbaarheid de 
hoogste prioriteit heeft binnen 
uw organisatie.
Aantal onderhoudsbezoeken 
wordt afgestemd om de maxi-
male inzetbaarheid te waar-
borgen. Er zijn geen financiële 
verrassingen. Arbeidsloon, 
voorrijkosten, onderdelen en ver-
bruiksartikelen zijn inbegrepen.


