
A SW 750, é uma varredeira totalmente versátil com acesso a todo tipo de lugares 
graças à sua manobrabilidade. Ela pode ser usada em variados tipos de pisos.
É silenciosa, apenas 59dbA, podendo ser utilizada nas zonas mais sensíveis ao ruído 
durante o dia sem incomodar as pessoas a sua volta.

SW750-B

O melhor custo benefício do mercado!
Varredeira de pisos

Sensacional na varrição de poeiras finas a pequenos detritos.



Ÿ Verifique se a tampa frontal esta fechada 
corretamente;

Ÿ Tire o fio do carregador da tomada, enrole e 
armazene corretamente;

Ÿ Verifique ou instale a escova;
Ÿ Ligue a máquina e comece a limpar.

Ÿ Deslique a máquina;
Ÿ Esvazie o compartimento de detritos em um local 

apropriado;
Ÿ Passe um pano úmido na máquina para mante-la 

limpa;
Ÿ Desenrole o fio do carregador da bateria, conecte 

na tomada para carregar.

Ÿ Nos veículos de transporte, fixar o equipamento 
para evitar que se desloque causando danos ao 
equipamento, ao veículo, a terceiros e ao próprio 
condutor;

Ÿ Pessoas e equipamentos não podem ser 
transportadas no mesmo compartimento;

Ÿ Certifique se de levar os complementos e acessórios 
necessários;

Ÿ Tire a escova para evitar danos à mesma;
Ÿ O Transporte deve ser realizado respeitando-se o 

limite de peso e dimensões do veículo, fixando os 
equipamentos.

Ÿ Retire do local tudo que possa 
atrapalhar o serviço;

Ÿ Isole o local a ser limpo e não permita 
o acesso de outras pessoas;

Ÿ Instale o equipamento em um local 
nivelado;

Ÿ Durante as paradas para descanso, 
troca de acessórios ou manutenção, 
delisgue o equipamento;

Ÿ Esvazie o compartimento de detritos 
antes de guardar a máquina; 

Ÿ ATENÇÃO: A escova deve estar 
levantada para deslocar a máquina 
para o local de trabalho;

Acionamento do equipamento

Desligamento do equipamento

Para transportar

No local trabalho

Nilfisk Equipamentos de Limpeza Ltda.
São Paulo - SP - Brasil
Phone:  +55(11) 3959-0300
www.nilfisk.com.br

Acionamento

Autonomia (h)

Comp x Larg x Alt (mm)

Diâmetro da escova lateral (mm)

Escova principal (mm)

Inclinação máx. (%)

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

Marca do motor

Peso em funcionamento (kg)

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

Velocidade da escova lateral (rpm)

Velocidade da escova principal (rpm)

Velocidade máx. (km/h)

Voltagem (V)

Volume do depósito de resíduos (l)

Item

Especi�cações técnicas
SW750 CONCORRENTE

Bateria

3

990 x 800 x 620

315

500 x 200

20

720

Amer

68

2880 / 1730

100

335

4

12

60

Bateria 

2

923 x 650 x 57

-

400 x 300

-

620

-

55

1806 / 1290

-

390

-

12

37

O melhor custo benefício do mercado!

SW750-B
Varredeira de pisos


