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De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

De Nilfisk SW4000 veegmachine met hoogdump is ontwikkeld voor
maximale prestaties, betrouwbaarheid en minimale stilstandtijd en kosten.
Dit is de logische oplossing voor het vegen van fabrieken, magazijnen,
distributiecentra, schoolpleinen, winkelcentra, parkeergarages en
sportcentra. De Nilfisk SW4000 veegmachine kan zowel binnen als buiten
vegen afhankelijk van de gekozen aandrijving batterij, LPG of benzine
(alleen buiten).
Eenknopsbediening voor de Nilfisk SW4000 veegmachine is een van de
belangrijkste kenmerken. Hierdoor is het eenvoudig, economisch en veilig
om de Nilfisk SW4000 veegmachine te gebruiken. Door dit systeem
worden alle funkties – hoofdborstel, zijborstels, stofafzuiging en het
optionele Dustguard™ vernevelingssysteem - tegelijk ingeschakeld of
uitgeschakeld om te voorkomen dat borstels of afzuiging onnodig draaien,
indien de veegmachine stil staat. De zijborstels hebben geen
aandrijfriemen die stuk kunnen gaan of vervangen moeten worden, geen
slijtage en dus lagere kosten.
Onderhoud van de Nilfisk SW4000 veegmachine is eenvoudig omdat er
geen gereedschap nodig is voor het vervangen van de borstels en het
filter. De gemakkelijke toegang tot alle onderdelen zorgt voor een snelle
en eenvoudige service. De schuim gevulde banden gaan niet lek en
hoeven niet te worden bijgevuld, maar dragen wel bij aan betrouwbaarheid en comfort.
De hydraulische vuilcontainer van de Nilfisk SW4000 veegmachine kan gesloten worden zonder dat de bestuurder hoeft af te stappen, hierdoor kan
direct worden weggereden na het legen in een container. De comfortabele bestuurdersplaats is eenvoudig toegankelijk, heeft een verstelbare stoel
en voorziet in een onbelemmerd zicht op de borstels en de vloer.
De Nilfisk SW4000 veegmachine is goed met vuil en vriendelijk voor de omgeving

• Eenknopsbediening zorgt voor een eenvoudige bediening van de Nilfisk SW4000 omdat alle functies – hoofdborstel, zijborstels, stofafzuiging en
het optionele DustGuard vernevelingssysteem tegelijk worden ingeschakeld of uitgeschakeld

• De Nilfisk SW4000 veegmachine is ook duurzaam en goed voor het milieu door minimaal energieverbruik, het gebruik van recyclebare
materialen, stofbeheersing en laag geluidsniveau

• De verende zijborstels bewegen naar binnen bij contact met obstakels, dit voorkomt schade aan machine en inventaris
• Het optionele DustGuard™ vernevelingssysteem zorgt naast stofvrij vegen ook voor een verbeterde omgeving voor zowel gebruiker als

medewerkers
• De hoogdump garandeert een veilige en snelle stort waardoor de productiviteit en de betrouwbaarheid toenemen
• Alle systemen worden ingeschakeld door het gaspedaal, dit bespaart energie en voorkomt borstelslijtage en omdat alle bewegende onderdelen

worden aangedreven door elektrische motoren verbruiken ze alleen energie als ze in werking zijn
• De comfortabele bestuurdersplaats is eenvoudig toegankelijk, heeft een verstelbare stoel en de vuilcontainer kan van hieruit bediend worden

● Standaard uitrusting

Standaard toebehoren Artikelnummer
Minimale
hoeveel

heid
SWEEPER
SW4000 B

SWEEPER
SW4000 P

HoofdborstelHoofdborstelHoofdborstelHoofdborstel

Hoofdborstel Chevron 6R PPL 0,8 geel 1463913000 1 ● ●

ZijborstelZijborstelZijborstelZijborstel

Zijborstel mix staal PPL 1,3 staal 0,5 1465318000 1 ● ●
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Standaard toebehoren Artikelnummer
Minimale
hoeveel

heid
SWEEPER
SW4000 B

SWEEPER
SW4000 P

Licht optieLicht optieLicht optieLicht optie

Zwaailicht kit 1464948000 1 ● ●

OverigeOverigeOverigeOverige

Vloermat kit 1464957000 1 ● ●

Model SWEEPER SW4000
B

SWEEPER SW4000
P

Artikelnummer 9084400010 9084401010

Kenmerken

Flap liftsysteem ● ●

Elektrische filterschudder ● ●

Urenteller ● ●

Amberkleurig waarschuwingslamp ● ●

Signaal bij achteruitrijden ● ●

Sleutelschakelaar ● ●

Parkeerrem ● ●

Batterijbewaking ●

Variabel hoogledigingssysteem ● ●

Batterijcontainer ●

GB uitvoering

Claxon ● ●

Thermisch beveiligde zuigmotor ● ●

Verstelbare stoel ● ●

Lithium batterij

Technische specificaties SWEEPER SW4000
B

SWEEPER SW4000
P

Bron motorvermogen Battery 24V Petrol Honda 4.1 kW

Max. snelheid (km/u) 7 7

Geluidsniveau (dB(A)) 65 75

Productiviteit hoofdborstel theor./werk. (m²/u) 4900/3430 4900/3430

Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m²/u) 6825/4780 6825/4780

Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m²/u) 8750/6125 8750/6125

Werkbreedte met rechter zijborstel (mm) 975 975
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Technische specificaties SWEEPER SW4000
B

SWEEPER SW4000
P

Werkbreedte met 2 zijborstels (mm) 1250 1250

Min. draaicirkel (cm) 192/189 192/189

Max. hellingspercentage (%) 20 20

Inhoud schoonwatertank (l) 20 20

Inhoud vuilcontainer (l) 75 75

Max. dumphoogte (cm) 150 150

Max. dump gewicht (kg) 100 100

Oppervlakte hoofdfilter (m²) 7 7

Hoofdborstel (mm) 700 700

Lengte x breedte x hoogte (mm) 1640x1035x1330 1640x1035x1330

Hoogte met chauffeursbeveiliging (cm) 199 199

Bruto gewicht (gvw) (kg) 1005 775

Netto gewicht (kg) 433 511

Gewicht bij werking (kg) 824 594

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires Artikelnummer
Minimale
hoeveel

heid
SWEEPER
SW4000 B

SWEEPER
SW4000 P

OverigeOverigeOverigeOverige

Achterw. schuimgevuld non-marking kit 1465312000 1 □ □

Achterwielen massief non-marking kit 1465313000 1 □ □

Armsteun links kit 1464960000 1 □ □

Armsteun rechts kit 33019556 1 □ □

Batterij bevestigingskit voor trog 1465171000 1 □

DustGuard kit 1464953000 1 □ □
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Accessoires Artikelnummer
Minimale
hoeveel

heid
SWEEPER
SW4000 B

SWEEPER
SW4000 P

HOSES LPG GERMAN MARKET KIT 1465974000 1

Linker zijborstelkit + staal mix borstel 1464946000 1 □ □

Veiligheidsgordel kit 1464954000 1 □ □

Vloermat kit 1464957000 1 ● ●

Voorwiel non-marking 1464955000 1 □ □

Externe opladerExterne opladerExterne opladerExterne oplader

Lader 24V 25 Ah Sb175R HF 80542426 1 ○

Lader 24V 30 Ah Sb175R HF 80542431 1 ○

Lader 24V 40 Ah Sb175R HF 80542440 1 ○

BatterijenBatterijenBatterijenBatterijen

Batterij 6V - 180 Ah gel 80564000 4 □

Batterij 6V - 200 Ah nat #8 80563200 4 □

Batterij 6V - 255 Ah semi-tractie 80565000 4 □

Batterijtrog 24V-360 A met aquamatic 80565200 1 □
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Accessoires Artikelnummer
Minimale
hoeveel

heid
SWEEPER
SW4000 B

SWEEPER
SW4000 P

Batterijtrog 24V - 330 Ah gel 80565300 1 □

BATTERY 6V-240AH GEL MONOBLOC 80564100 4 □

HoofdborstelHoofdborstelHoofdborstelHoofdborstel

Hoofdborstel Chevron 6R mix staal 1464947000 1 ○ ○

Hoofdborstel Chevron 6R PPL 0,8 geel 1463913000 1 ● ●

Hoofdborstel Chevron 6R Union mix 1463854000 1 ○ ○

Filter voor vegenFilter voor vegenFilter voor vegenFilter voor vegen

Filter paneel fijnstof 1465402000 1 ○ ○

Filter paneel papier ultra web blauw 1464189000 1 ○ ○

Filter paneel polyester fijnstof 1465403000 1 ○ ○

Licht optieLicht optieLicht optieLicht optie

Koplamp 24V 70W 1466346000 1 □ □

Zwaailicht kit 1464948000 1 ● ●

ZuigmondrubbersZuigmondrubbersZuigmondrubbersZuigmondrubbers

Zijskirt non-marking kit 1464951000 1 □ □

BeschermingsoptieBeschermingsoptieBeschermingsoptieBeschermingsoptie
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Accessoires Artikelnummer
Minimale
hoeveel

heid
SWEEPER
SW4000 B

SWEEPER
SW4000 P

Bescherming zijborstel links kit 1464959000 1 □ □

Bescherming zijborstel rechts kit 1464958000 1 □ □

Chauffeursbeveiliging kit 1464952000 1 □ □

Dakplaat chauffeursbeveiliging 1464956000 1 □ □

Ingebouwde laderIngebouwde laderIngebouwde laderIngebouwde lader

Inbouwlader 24V - 30 Ah 1465175000 1 □

ZijborstelZijborstelZijborstelZijborstel

Zijborstel mix 5 1465319000 1 ○ ○

Zijborstel mix staal PPL 1,3 staal 0,5 1465318000 1 ● ●

Zijborstel PPL 1,0 zwart 1465320000 1 ○ ○
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