
За почистването на всеки под 
съществува машина от Nilfisk

СЕРИЯ FM400



Кука за кабелЕргономична дръжка с гладко заоблени 
ръбове, за да е по-удобна и да не 
уморява прекалено много

Държач за щепсела



Всеки под има свои особености и професионалните 
грижи за пода означават да се използва 
подходящата машина, която да удовлетворява 
изискванията за задачата. Затова тази гама от 
машини с един диск на Nilfisk- Advance е важна. 
Досега не е имало възможност за такъв пълен 
избор, предоставен от един източник.

Машини за работа при леки условия, за ежедневно 
почистване и за истинско тежко натоварване по 
време на работа. Независимо дали ви трябва 
за почистване, полиране, почистване със спрей, 
сваляне на горния слой, лъскане или почистване 
с въртяща се четка, имате нужния уред. Знаейки, 
че идва от световен лидер в областта на 
професионалното оборудване за почистване, 
можете да сте сигурни, че надеждността, лекотата 
при работа, дълговечността, безопасността 
и ергономията са вградени в стандартното 
изпълнение. За нас качеството представлява начин 
на живот.

Най-пълната гама от подови машини, 
съществувала досега

Всеки под има свои особености и професионалните 
грижи за пода означават да се използва 
подходящата машина, която да удовлетворява 
изискванията за задачата. Затова тази гама от 
машини с един диск на Nilfisk- Advance е важна. 
Досега не е имало възможност за такъв пълен 
избор, предоставен от един източник.

Машини за работа при леки условия, за ежедневно 
почистване и за истинско тежко натоварване по 
време на работа. Независимо дали ви трябва 
за почистване, полиране, почистване със спрей, 
сваляне на горния слой, лъскане или почистване 
с въртяща се четка, имате нужния уред. Знаейки, 
че идва от световен лидер в областта на 
професионалното оборудване за почистване, 
можете да сте сигурни, че надеждността, лекотата 
при работа, дълговечността, безопасността 
и ергономията са вградени в стандартното 
изпълнение. За нас качеството представлява начин 
на живот.

Големите колела дават възможност за местене на машината през прагове, стъпала и 
нагоре или надолу по стълби

Конструирана за лесна работа и удобство за оператора
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Технически спецификации

Описание Мерна 
единица FM400 L FM400 H FM400 D

Напрежение V 230 230 230
Честота Hz 50 50 50
Клас на защита / IP защита IPX4 IPX4 IPX4
Номинална мощност W 1100 1500 1100/1500
Ниво на звуковото налягане на 
разстояние 1,5 m dB(A) 59 61 61

Дължина на кабела m 15 15 15
Диаметър на четката/пада mm 430 430 430
Натиск на четката kg 24 26 24/26
Скорост на въртене на четката об/мин 180 410 185/370
Въртящ момент на четката Nm 63 36 58/40
Дължина x широчина x височина cm 123,6x44,5x57,2 123,6x44,5x57,2 123,6x44,5x57,2
Височина на корпуса на мотора mm 323 323 323
Височина при вертикално положение на 
дръжката mm 1236 1236 1236

Тегло kg 37 40 40
Спецификациите и детайлите подлежат на изменения без предварително известие.
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Ергономична дръжка с мека 
ръкохватка

Здрава дръжка от алуминий

Лека и лесна за употреба

Големи колела

Дръжка и лост 
за работно положение

Лесна система за поставяне/
сваляне със защракване 
на държача за пада/четката

Четките, метлите и миячките 
за прозорци могат да се сме-
нят без нужда от инструменти

Цялата рама е от метал и е 
гланцово боядисана

Надеждността също е наша мисия, 
когато става дума за обслужване
Машините на Nilfi sk 
функционират 
оптимално, когато се 
подлагат на редовно 
обслужване и поддръжка. 
Поради това ние 
създадохме оптималното 
решение за обслужване: 
трите нива на обслужване 
отразяват различни 
изисквания и възможност за 
доставка на резервна машина 
в критични ситуации.

Стандартни предложения за 
обслужване 
– Професионална поддръжка
Вашият договор включва 
посещения за поддръжка в 
продължение на две години и 
време на реагиране 48 часа. 
Посещенията във връзка с 
аварии и резервните части 
се фактурират отделно.

Service Solutions Plus 
– Оптимизирана 
производителност
С решението Plus вие 
получавате пълен 
контрол върху разходите 
си за поддръжка и 
ремонти и знаете, че 
производителността 
ви никога няма да бъде 
компрометирана, а винаги 
оптимизирана. 

Service Solutions Premium 
– Максимално оперативно 
време
Ако оперативното време 
е главният приоритет и 
основният ви проблем, Ser-
vice Solutions Premium е най-
добрият избор. Включени 
са посещения за поддръжка 
през всяко тримесечие, 
без да има неочаквани 
финансови изненади.


