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Picture shown may not represent model quoted

Nilfisk SM 800 zametá několikrát rychleji než různé nástroje pro "ruční"
úklid. Dokáže sebrat papíry, listí, třísky a jiné drobné úlomky. Model SM
800 má všechny rysy běžného zametacího stroje: je vybaven hlavním
válcovým kartáčem a dvojicí bočních kartáčů.

• 3x efektivnější než klasické koště
• vhodný pro úklid malých i velkých ploch uvnitř či vně budov
• mechanický pohon
• velmi snadná obsluha silná a odolná konstrukce proti nárazům a

korozi (polyethylen)
• snadné vyprazdňování díky mechanickému systému
• není nutná zádná náročná údržba
• pevný rám odolný korozi
• dvě přední otočná kola

Nilfisk SM 800 je nový mechanický zametací stroj. Je ideální pro malé
plochy. SM800 sebere papírky, listí, malé šrouby, hřebíky, zátky, špačky a
pod. 

● Standard equipment

Included accessories Ref. no. Min.
required

NILFISK SM
800

Hlavní kartáčeHlavní kartáčeHlavní kartáčeHlavní kartáče

BROOM MAIN NYLON KIT 1465201000 2 ●

Boční kartáčeBoční kartáčeBoční kartáčeBoční kartáče

SIDE BROOM 1463623000 1 ●

Model NILFISK SM 800

Ref. no. 9084801010

PRODUCT FEATURES

Sklopné držadlo pro přepravu ●

Velká kola a pohodlné držadlo ●

Nádoba pro sběr sutě ●

Nastavitelná rukojeť ●

Měkké držadlo ●

No tool broom adjustment ●

Zametací stroje SM 800
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Technical specifications NILFISK SM 800

Napájecí zdroj Manual

Výkon s jedním bočním kartáčem teoretický/skutečný (M²/H) -

Výkon se dvěma bočními kartáči teoretický/skutečný (M²/H) 3360/1680

Provozní šíře se dvěma bočními kartáči (MM) 840

Objem zásobníku na nečistoty () 34

Průměr bočního kartáče (MM) 260

Hlavní kartáč (MM) 450

Délka x šířka x výška (MM) 1300x840x1030

Čistá hmotnost (KG) 16

Přepravní hmotnost (KG) 21.4

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no. Min.
required

NILFISK SM
800

Boční kartáčeBoční kartáčeBoční kartáčeBoční kartáče

SIDE BROOM 1463623000 1 ●

Hlavní kartáčeHlavní kartáčeHlavní kartáčeHlavní kartáče

BROOM MAIN NYLON KIT 1465201000 2 ●

Zametací stroje SM 800


