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FLOORTEC 480 M – prowadzone zamiatarki bez napędu

Idealne rozwiązanie tam gdzie jest 
potrzeba zbierania małej ilości pyłu 
•  System przerzutu śmieci do tyłu z użyciem 

dwóch szczotek ułatwia zamiatanie większych 
śmieci 

•  Łatwe przechowywanie
 •  Ergonomiczny, miękki, składany uchwyt
•  3 pozycje ustawienia uchwytu do pracy
•  Oddzielna regulacja szczotek bocznych
•  Przednie kółka prowadzące 
•  Duże tylne koła ułatwiają pracę i manewrowość

Wejdź na stronę www.nilfisk-alto.pl aby zobaczyć filmy i zalety naszych produktów.

FLOORTEC 480 M to prowadzona zamiatarka ręczna 
zaprojektowane z myślą o sprzątaniu niewielkich
powierzchni. Zamiatarka znakomicie spisuje się przy 
zbieraniu suchych i lekkich zanieczyszczeń tj. piasek, 
liście, małe kamyki, kapsle czy niedopałki.

Wyposażono ją w duży zbiornik z rączką, który łatwo 
się opróżnia bez brudzenia rąk. Możliwe jest zbieranie
nawet większych zanieczyszczeń po uchyleniu klapy 
zbiornika.

◀

◀

DANE TECHNICZNE FLOORTEC 480 M

Szerokość robocza z / bez szczotki bocznej (mm) 840/450
Średnica szczotki główna (mm) 260
Średnica szczotki bocznej (mm) 150
Wydajność teoretyczna (m2/h) 3360
Prękość pracy (km/h) 4
Pojemnośc zbiornika śmieci (l) 34
Napęd ręczny Manual
Wymiary L x W x H (mm) 1300 x 840 x 1030
Ciężar (kg) 16
CECHy
Regulowane szczotki główne  •

Regulowane szczotki boczne  •

Zbiornik z rączką  •

Składany uchwyt  •

Po rozpakowaniu gotowy do użycia  •

STANDARDOWE WyPOSAŻENIE
Szczotka główna x 2 •

Szczotka boczna x 2 •

NUMER KATALOGOWy 9084803010

●  Standard
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BK 900 – prowadzone zamiatarki bez napędu

Zamiatarka prowadzona o mocnej 
konstrukcji – duży zbiornik 
opróżniany ręcznie
•  Regulowana wysokość szczotki głównej.
•  Regulacja szczotki bocznej.
•  Duży zbiornik.
•  Solidna metalowa rama.
•  Składana rączka – łatwość przechowywania i 

transportowania.
•  System bezpośredniego wrzutu śmieci do 

zbiornika.
•  Lekki, a zarazem mocny zbiornik z rączką dla 

łatwego usuwania nagromadzonych śmieci.

Wejdź na stronę www.nilfisk-alto.pl aby zobaczyć filmy i zalety naszych produktów.

BK 900 to solidna prowadzona zamiatarka ręczna 
zaprojektowana z myślą o sprzątaniu niewielkich
powierzchni. Wyposażona została w pojemny zbiornik 
z rączką. Zamiatarka znakomicie spisuje się przy
sprzątaniu suchych zanieczyszczeń, liści, kamyków, 
kapsli, niedopałków w budynkach i i wokół nich.

Szerokość robocza ze szczotką boczną to 690 mm.

◀

◀

DANE TECHNICZNE BK 900

Szerokość robocza z / bez szczotki bocznej (mm) 690/490
Wydajność teoretyczna (m2/h) 2760
Prędkość pracy (km/h) 4
Pojemnośc zbiornika śmieci (l) 40
Napęd Ręczny
Wymiary L x W x H (mm) 1060 x 790 x 900
Ciężar (kg) 25
CECHy
Regulowana szczotka główna  •

Regulowana szczotka boczna  •

Zbiornik z oddzielną rączką  •

Składany uchwyt  •

Po rozpakowaniu gotowy do użycia  •

STANDARDOWE WyPOSAŻENIE
Szczotka główna 60642
Szczotka boczna 60641
NUMER KATALOGOWy 60441

●  Standard
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FLOORTEC 350 B – prowadzone zamiatarki przemysłowe z 
napędem

Idealne rozwiązanie tam gdzie 
występują wieksze ilości pyłu 
•  Sprzątanie bezpyłowe.
•  Regulowana wysokość szczotki głównej i 

bocznej.
•  Regulowane położenie uchwytu.
•  Duży zbiornik.
•  Łatwa ocena stanu oraz wymiana filtrów czy 

szczotek bez potrzeby stosowania narzędzi.
•  Ergonomiczna, zwrotna i łatwa w prowadzeniu.
•  Trwała polietylenowa konstrukcja i formowana 

rotacyjnie pokrywa jest bardzo trwała i odporna 
na korozję.

•  Specjalny system przenoszenia napędu na 
szczotki zaprojektowany został z myślą o 
minimalizowaniu kosztów ewentualnych napraw 
i przestojów.

Wejdź na stronę www.nilfisk-alto.pl aby zobaczyć filmy i zalety naszych produktów.

FLOORTEC 350 B jest bezpyłową zamiatarką 
prowadzoną,  zasilaną bateryjnie z własną trakcją. 
Standardowo wyposażona w szczotkę główną, 
boczną , baterię i ładowarkę. Świetne rozwiązanie do 
zamiatania stacji obsługi pojazdów, parkingów, placów 
zabaw, terenów fabrycznych, małych magazynów, 
hoteli i centrów konferencyjnych.

FLOOORTEC 350 B w standardzie wyposażono we 
wbudowaną ładowarkę, która umożliwia wygodne
ładowanie. Ma też miejsce przewidziane na napoje.

◀

◀

DANE TECHNICZNE FLOORTEC 350 B

Szerokość robocza z / bez szczotki bocznej (mm) 720/500
średnica szczotki bocznej (mm) 315
Wydajność teoretyczna (m2/h) 2880
Prędkość pracy (km/h) 4
Pojemnośc zbiornika śmieci (l) 60
Zasilanie bateryjne (V) 12
Powierzchnia filtra (m2) 1
Wymiary L x W x H (mm) 998 x 797 x 500
Ciężar (kg) 68
CECHy
Wersja bateryjna  •

Prostownik wbudowany  •

Poliestrowy filtr główny  •

Bezpyłowe zamiatanie  •

Własny napęd  •

Składany uchwyt  •

Gotowa do pracy  •

STANDARDOWE WyPOSAŻENIE
Szczotka główna 1463174000
Szczotka boczna 146 3035 000
Bateria żelowa 12V 46Ah 1464483000
NUMER KATALOGOWy 908 4704 010

●  Standard
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FLOORTEC 560 – prowadzone zamiatarki przemysłowe z napędem

Bezpyłowe zamiatanie powierzchni 
twardych jak i dywanowych 
•  Model bateryjny lub spalinowy.
•  Sprawdza się w wąskich korytarzach,
•  Szczotka o długości 600 mm.
•  System przerzutu śmieci do tyłu.
•  Bezpyłowe sprzątanie podłóg i wykładzin.
•  Łatwa ocena stanu oraz wymiana filtrów czy 

szczotek bez potrzeby stosowania narzędzi.
•  Ergonomiczna, zwrotna i łatwa w prowadzeniu.
•  Trwała polietylenowa konstrukcja i formowana 

rotacyjnie pokrywa są odporne na korozję
•  Specjalny system przenoszenia napędu od 

silnika do szczotek zaprojektowany z myślą o 
minimalizowaniu kosztów ewentualnych napraw 
i przestojów.

Wejdź na stronę www.nilfisk-alto.pl aby zobaczyć filmy i zalety naszych produktów.

FLOORTEC 560 to świetne rozwiązanie dla 
sprzątania bezpyłowego małych i średnich 
powierzchni takich jak stacje obsługi pojazdów, 
parkingi, podwórka szkolne, fabryki czy małe 
magazyny. Świetne urządzenie również do sprzątania 
dużych powierzchni dywanowych. Niski poziom hałasu 
to troska o komfort operatora.

Regulowany i składany uchwyt umożliwia 
dostosowanie do wzrostu operatora oraz łatwiejsze 
transportowanie.

◀

◀

●  Standard
○  Opcja dodatkowa

DANE TECHNICZNE FLOORTEC 560 B OBC FLOORTEC 560 P

Szerokość robocza z / bez szczotki bocznej (mm) 820/600 820/600
średnica szczotki bocznej (mm) 420 420
Wydajność teoretyczna (m2/h) 3690 3690
Prędkość pracy (km/h) 4.5 4.5
Pojemnośc zbiornika śmieci (l) 50 50
Napęd bateryjny (V) 12
Napęd spalinowy (kW) 2.2
Zbiornik paliwa (l) 2.2
Powierzchnia filtra (m2) 2 2
Wymiary L x W x H (mm) 1070 x 780 x 840 1070 x 780 x 840
Ciężar (kg) 90 105
CECHy
Wersja bateryjna  •

Prostownik wbudowany  •

Wersja spalinowa  •

Poliestrowy filtr główny  ○  ○

Bezpyłowe zamiatanie  •  •

Własny napęd  •  •

Składany uchwyt  •  •

Po rozpakowaniu gotowy do użycia  •

STANDARDOWE WyPOSAŻENIE
Szczotka główna 265 x 600 ppl 0,7 146 0748 000 146 0748 000
Szczotka boczna 180 x 420 ppl 0,8 145 1899 000 145 1899 000
Prostownik wbudowany 146 2359 000
Filtr papierowy 145 4806 000 145 4806 000
NUMER KATALOGOWy 908 4108 010 908 4109 010
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FLOORTEC R 360 – samojezdne zamiatarki przemysłowe,                
zbiornik opróżniany manualnie

Bezpyłowe zamiatanie w zakresie 360° 
z możliwością podjazdu na pochylenie 
do 16% 
•  Łatwa obsługa i ergonomiczna konstrukcja.
•  Elektryczny otrząsacz filtra.
•  Niesłychana zwrotność.
•  Model bateryjny lub spalinowy.
•  Dwie szczotki boczne zwiększają skuteczność.
•  Pedał gazu, przycisk przód/tył na panelu 

sterowania.
•  Mocny silnik ssący oraz duży filtr zapewniają 

dużą skuteczność bezpyłowego zamiatania.
•  Łatwa wymiana filtrów i szczotek bez potrzeby 

stosowania narzędzi.
•  Regulowany fotel – maksimum wygody i 

bezpieczeństwa.
•  Regulowana kolumna kierownicy.
•  Przejrzysty panel sterowania.
•  Przeznaczone do zamiatania równych 

powierzchni.

Wejdź na stronę www.nilfisk-alto.pl aby zobaczyć filmy i zalety naszych produktów.

FLOORTEC R 360 to zamiatarka, która jest niezwykle 
zwrotna. Może się obrócić o 360° w miejscu. Jest 
bardzo zwinna i łatwo pokona podjazd o nachyleniu 
dochodzącym do 16%. Świetnie sprawdza się w 
zamiataniu wąskich korytarzy. Mieści się w windzie. 
Jest to świetne rozwiązanie służące sprzątaniu 
bezpyłowemu średnich powierzchni takich jak stacje 
obsługi pojazdów, parkingi, podwórka szkolne, centra 
handlowe, fabryki czy magazyny.

Regulowaną kolumnę kierownicy łatwo dostosować 
do wzrostu operatora, co ułatwia też wsiadanie do 
maszyny.

◀

◀

●  Standard
○  Opcja dodatkowa

DANE TECHNICZNE FLOORTEC R 360 B OBC FLOORTEC R 360 P

Szerokość robocza z / bez szczotki bocznej (mm) 1000/600 1000/600
średnica szczotki bocznej (mm) 420 420
Wydajność teoretyczna (m2/h) 3850 3850
Prędkość pracy (km/h) 5.5 5.5
Minimalny promień skrętu (mm) 1460 1460
Pojemnośc zbiornika śmieci (l) 50 50
Napęd bateryjny (V) 24
Napęd spalinowy (kW) 2.2
Zbiornik paliwa (l) 2.2
Powierzchnia filtra (m2) 3 3
Wymiary L x W x H (mm) 1255 x 795 x 1155 1255 x 795 x 1155
Ciężar (kg) 144 202
CECHy
Wersja bateryjna  •

Prostownik wbudowany  •

Wersja spalinowa  •

Filtr poliestrowy  ○  ○

Bezpyłowe zamiatanie  •  •

Zabezpieczenie filtra, zamiatanie na mokro  •  •

Po rozpakowaniu gotowy do użycia  •

STANDARDOWE WyPOSAŻENIE
Szczotka główna 265 x 600 ppl 0,7 146 0748 000 146 0748 000
Szczotka boczna 180 x 420 ppl 0,8 145 1899 000 145 1899 000
Prostownik wbudowany 146 2052 000
Filtr papierowy 146 1888 000 146 1888 000
NUMER KATALOGOWy 908 4207 010 908 4208 010
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FLOORTEC R 670 – samojezdne zamiatarki przemysłowe, 
zbiornik opróżniany manualnie

Stworzony aby spełnić twoje zróżnicowane 
potrzeby w zakresie utrzymania czystości
•  Łatwa obsługa i ergonomiczna konstrukcja.
•  Elektryczny otrząsacz filtra.
•  Pokonywanie wzniesień o nachyleniu do 20%.
•  Model bateryjny lub spalinowy.
•  Dwie szczotki boczne zwiększają skuteczność.
•  Łatwa wymiana filtrów i szczotek bez potrzeby stosowania 

narzędzi.
•  Pedał gazu, przycisk przód/tył na panelu sterowania.
•  Mocny silnik ssący oraz duży filtr zapewniają dużą 

skuteczność bezpyłowego sprzątania.
•  Metalowa rama odporna na korozję.
•  Czujniki termiczne na silniku głównym oraz na silnikach 

szczotek przeciwdziałające przegrzaniu – wyższe 
bezpieczeństwo i niższe koszty obsługi.

•  Podnoszona klapa umożliwia zebranie nawet dużych 
śmieci.

•  Łatwy dostęp do fotela operatora z obu stron maszyny.
•  Regulowana kolumna kierownicy.

Wejdź na stronę www.nilfisk-alto.pl aby zobaczyć filmy i zalety naszych produktów.

FLOORTEC R 670 to mocna zamiatarka, która 
zniesie trudne warunki pracy wewnątrz budynków jak 
i wokół nich. Mały promień zawracania i możliwość 
podjechania na rampę o nachyleniu do 20% 
gwarantują pracę bez przeszkód.

Łatwy dostęp do wszystkich części – proste przeglądy 
i konserwacja.

◀

◀

DANE TECHNICZNE FLOORTEC R 670 B OBC FLOORTEC R 670 P

Szerokość robocza z / bez szczotki bocznej (mm) 1260/700 1260/700
Średnica szczotki bocznej (mm) 430 430
Wydajność teoretyczna (m2/h) 4410 4410
Prędkość pracy (km/h) 5 5
Minimalny promień skrętu (mm) 2360 2360
Pojemnośc zbiornika śmieci (l) 70 70
Napęd bateryjny (V) 24
Napęd spalinowy (kW) 2.9
Zbiornik paliwa (l) 2.5
Powierzchnia filtra (m2) 3.6 3.6
Wymiary L x W x H (mm) 1480 x 930 x 1220 1480 x 930 x 1220
Ciężar (kg) 255 315
CECHy
Wersja bateryjna  •

Prostownik wbudowany  •

Wersja spalinowa  •

Poliestrowy filtr główny  ○  ○

Bezpyłowe zamiatanie  •  •

Zabezpieczenie filtra, zamiatanie na mokro  •  •

Po rozpakowaniu gotowy do użycia  •

STANDARDOWE WyPOSAŻENIE
Szczotka główna 265 x 600 ppl 0,7 145 4879 000 145 4879 000
Szczotka boczna 180 x 420 ppl 0,8 1463952000 1463952000
Prostownik wbudowany 146 2668 000
Filtr papierowy 145 5665 000 145 5665 000
NUMER KATALOGOWy 9084315010 9084316010

●  Standard
○  Opcja dodatkowa
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FLOORTEC R 680 – samojezdne zamiatarki przemysłowe,
zbiornik opróżniany hydraulicznie

Wejdź na stronę www.nilfisk-alto.pl aby zobaczyć filmy i zalety naszych produktów.

FLOORTEC R 680 to pojemna, bezpyłowa 
zamiatarka. Posiada ona duży i mocny system ssący, 
który w połączeniu z wielkim zbiornikiem
o pojemności 130l zapewnia długą, nieprzerwaną 
pracę. Szerokość robocza maszyny wynosi 1050 mm.
Maszyna wyróżnia się nie tylko wysoką skutecznością 
sprzątania ale i mobilnością - potrafi podjechać na 
rampę o nachyleniu do 20%.

Opróżnianie 130l zbiornika jest teraz łatwiejsze 
niż kiedykolwiek wcześniej dzięki hydraulicznemu 
podnośnikowi. Zbiornik można opróżnić do kontenera 
o wysokości do 1,5 m.

◀

◀

DANE TECHNICZNE FLOORTEC R 680 B

Szerokość robocza z / bez szczotki bocznej (mm) 1050/800
Średnica szczotki bocznej (mm) 520
Wydajność teoretyczna (m2/h) 4410
Prędkość pracy (km/h) 6
Minimalny promień zawracania (cm) 1690
Pojemnośc zbiornika śmieci (l) 130
Napęd bateryjny (V) 24
Powierzchnia filtra (m2) 3.6
Wymiary L x W x H (mm) 1750 x 1200 x 1370
Ciężar (kg) 440
CECHy
Wersja bateryjna  •

Wysoko podnoszony zbiornik śmieci do opróżniania  •

Poliestrowy filtr główny  ○

Bezpyłowe zamiatanie  •

Zabezpieczenie filtra, zamiatanie na mokro  •

STANDARDOWE WyPOSAŻENIE
Szczotka główna 300 x 800 ppl 0,8 146 1018 000
Szczotka boczna 280 x 500 ppl 146 1025 000
Filtr papierowy 1463523000
NUMER KATALOGOWy 9084514010

Zamiatarka ze zbiornikiem o dużej pojemności 
opróżnianym hydraulicznie 
•  Łatwa obsługa i ergonomiczna konstrukcja.
•  Trwałe szczotki boczne.
•  Kompaktowa konstrukcja.
•  Model elektryczny lub spalinowy.
•  System przerzutu śmieci do tyłu.
•  Zbiornik podnoszony hydraulicznie na wysokość do 1,5 m.
•  Duży filtr poprzeczny doskonale zbiera pył.
•  Podnoszona klapa umożliwia zebranie nawet dużych śmieci.
•  Elektryczny otrząsacz filtra zapewnia nieprzerwaną pracę         

bez potrzeby ręcznego czyszczenia filtra.
•  Łatwa wymiana filtrów i szczotek bez potrzeby stosowania 

narzędzi – maksimum wygody.
•  Silnik ssący nie pracuje, gdy szczotka główna jest uniesiona         

– oszczędność energii.
•  Regulacja kolumny kierowniczej oraz fotela operatora – 

maksimum wygody i bezpieczeństwa.
•  Solidna metalowa rama z kółkami na bokach chroni samą 

maszynę i akcesoria przed uszkodzeniem.
•  Rama stalowa pokryta proszkiem epoksydowym dla 

maksymalnej ochrony przed korozją.

●  Standard
○  Opcja dodatkowa


