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A imagem mostrada pode não representar o modelo orçado

Manter as suas instalações em boas condições para clientes e
colaboradores nunca foi tão fácil. A varredora manual Nilfisk, disponível
nos modelos SW200 e SW250, oferece um grande desempenho tanto em
zonas interiores como exteriores. Em comparação com uma vassoura,
recolhe e remove poeira, sujidades, pregos, parafusos, beatas de cigarro,
etc. até 6 vezes mais rápido.
Por ser compacta e leve a SW200/SW250 também pode ser utilizada em
espaços reduzidos ou muito confinados. A escova gira através do sistema
de engrenagens à medida que o operador empurra a máquina para a
frente, o que se traduz num nível sonoro muito baixo. Não há motor, por
isso, a limpeza diurna é uma opção atrativa e económica.
O operador poderá usufruir de vários benefícios como a pega suave e
ajustável para garantir sempre uma posição de trabalho cómoda. O pó é
controlado pelo filtro incorporado e o grande depósito é fácil de despejar. 
Em resumo, esta varredora Nilfisk rápida e produtiva é a opção ideal para
aplicações como limpeza em pequenas fábricas, parques de
estacionamento, centros comerciais, escolas, oficinas, estações de
autocarros/comboios, assim como o exterior de edifícios de escritório.

• Sistema de varrimento directo para garantir um excelente resultado.
• Capacidade para limpeza de longa duração: depósito de 38 litros que se pode manter aberto para facilitar a recolha de resíduos maiores ou

esvaziar um caixote de lixo para o seu interior, etc.
• Fácil de manobrar: grandes rodas que não deixam marcas, facilitam a mobilidade.
• Bom controlo de pó: filtro incorporado para melhorar o controlo de pó e a comodidade do operador.
• Adequada para uso ao ar livre: resistente e à prova de corrosão.
• Praticamente sem necessidade de manutenção: construção mecânica simples com transmissão por engrenagens e correia. Sem motor ou

bateria.
• A asa pode ser ajustada à altura do operador (3 posições).
• O depósito fica na sua posição mesmo quando a varredora é armazenada na posição vertical ou colocada na parede.

● Equipamento standard

Acessórios incluídos Referência Mín.
exigido SW200 SW250

FiltroFiltroFiltroFiltro

FILTRO VP11902 0 ● ●

Escova principalEscova principalEscova principalEscova principal

ESCOVA PRINCIPAL VP11211 0 ● ●

Escova lateralEscova lateralEscova lateralEscova lateral

ESCOVA LATERAL VP11406 0 ● ●

Varredoras SW200 / SW250
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Modelo SW200 SW250

Referência 50000493 50000494

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Duas escovas laterais ●

Pega ajustável ● ●

Pega suave ● ●

Pega ergonómica ● ●

Alça ajustável ● ●

Especificações técnicas SW200 SW250

Fonte alimentação Manual Manual

Produtividade teórica/prática (m²/h) com esc. principal 1920/960 1920/960

Produtividade  teórica/prática (m²/h) com 1 esc. lateral 2800/1400 2800/1400

Produtividade teórica/prática (m²/h) com 2 esc. laterais - 3680/1840

Largura de varrimento c/ escova lateral direita (mm) 700 700

Largura de varrimento com duas escovas laterais (mm) - 920

Volume depósito resíduos (l) 38 38

Escova principal (mm) 480 480

Comprimento x Largura x Altura (mm) 1470x850x1120 1470x920x1120

Peso (kg) 19.5 20

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios Referência Mín.
exigido SW200 SW250

Escova principalEscova principalEscova principalEscova principal

ESCOVA PRINCIPAL VP11211 0 ● ●

Escova lateralEscova lateralEscova lateralEscova lateral

ESCOVA LATERAL VP11406 0 ● ●

FiltroFiltroFiltroFiltro

FILTRO VP11902 0 ● ●

Varredoras SW200 / SW250


