
Quality features and better reliability
- Innovations that maximise performance

SW 750

Assistência Comercial - Tel: +351 249 534 999 | Email: loja@vinomatos.com



The main and side brushes are adjustable to ensure perfect pressure on the floor at all times and 
in all conditions.

The handle is fully adjustable to suit each 
individual operator. It folds down completely to 
simplify storage.
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Thanks to the polyester filter the SW 750 can 
be used in both dry and humid areas.

The plug-in onboard battery charger ensures 
continuous and hassle-free operation.

It’s easy to assume that all walk-behind sweepers are the 
same.  
Or that if you’ve seen one, you’ve seen them all. But it’s 
not so. The SW 750 sweeper from Nilfisk-Advance is so 
superior in so many ways, that it really does stand apart 
from the crowd.
First of all, this battery powered, truly versatile sweeper 
can go anywhere and be used for cleaning everything from 
retail areas to gas station forecourts. With the carpet kit, it 
can even clean soft floors. What’s more, it comes with an 
onboard charger as standard to save time.

Moreover, it cleans so silently that it can be used even in 
the most noise sensitive areas. At just 59 dbA, the SW 750 
is suitable for daytime cleaning without risk of causing 
disturbance. In fact, the entire design is so efficient, and 
so cleverly thought-out, that productivity is assured even 
with an inexperienced operator, while operating costs are 
minimized.

·  Silent running. At just 59 dbA, the SW 750 can be used
in even the most noise sensitive areas

·  Onboard battery (46Ah) and battery charger are supplied
as standard. Simply plug in the charger and you’re ready
to clean

·  Standard battery provides up to 2 hours run time on
hard floors, allowing sweeping of approximately
6,000 m2. Optional 77 Ah battery increases running time
to 3.5 hours

·  Large wheels and traction drive, plus the balanced
location of the battery above the rear axle, provide
excellent manoeuvrability, even on carpeted floors

·  No tools are needed for changing all usable parts.
Speeds up servicing and optimises productivity

Quiet and easy cleaning

Can be used in both wet and dry applications 
due to polyester filter

Assistência Comercial - Tel: +351 249 534 999 | Email: loja@vinomatos.com



Nilfisk A/S
Kornmarksvej 1 · DK-2605 Brøndby · Denmark
Tel.: +45 43 23 81 00 · Fax: +45 43 43 77 00
mail.com@nilfisk.com
www.nilfisk.com

Technical specifications
Description Unit SW 750

Motor power source Battery

Motor brand Amer

Sound pressure level dB(A) 59

Productivity rate theoretical/ actual m2/h 2880/1730

Working width (mainbroom only) mm 355

Working width (w/sidebrushes) mm 720

Max climbing rate % 20

Min. turn-around aisle width cm -

Max. speed km/h 4

Hopper volume l 60

Main filter area m2 1

Length x width x height cm 99x80x62

Weight kg 68

Specifications and details are subject to change without prior notice.
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Main electrical motor and side
brush motor are protected with
circuit breakers for safety

Safety switch de-activates
the machine when the hopper
is opened

Carpet kit includes antimarking
flap and dedicated
brush in one package

Adjustable handle for
ergonomy and easy
storage 

The cover includes holders for 
cans, bottles and other large
objects

Large wheels and balanced
weight make manoeuvring  
easy, even on carpet

The main brush and side
brush are fully adjustable
to ensure correct pressure
at all times

Reliability is also our mantra when it comes 
to service
A Nilfisk machine functions  
optimally when cared for by  
regular service and maintenance 
visits. Therefore we have  
created the optimal service 
 solution: three levels of service 
reflecting different require-
ments and an optional  supply 
of a substitute machine in 
 critical  situations.

Service Solutions Standard 
– Professional maintenance

Your contract encompasses two 
yearly maintenance visits and 48 
hours response time. Breakdown 
visits and spare parts are billed 
separately.

Service Solutions Plus 
– Optimised performance
With the Plus solution you have 
a firm grip on your maintenance 
and repair costs while knowing 
that your performance is never 
compromised, only optimised. 

Service Solutions Premium 
– Maximised uptime

If uptime is your absolute top 
priority and key concern, Service 
Solutions Premium is the best 
choice. A quarterly maintenance 
visit is included, and there are no 
sudden financial surprises.
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 SW200/SW250 

Alcance um novo nível de limpeza 
- basta varrer
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O depósito pode ser mantido aberto, 

para facilitar o varrimento de resíduos 

grandes ou esvaziar um caixote de 

lixo para o seu interior. 

Tanto a escova principal como as 

escovas laterais podem ser ajustadas 

sem utilização de ferramentas. 

A pega pode ser ajustada à altura do 

operador (3 posições). 
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Manutenção rápida e fácil de 

pavimentos interiores e áreas exteriores

Nunca foi tão fácil manter as suas instalações em boas condições para 

clientes e funcionários. A varredora manual Nilfisk, disponível nos modelos 

SW200 e SW250, oferecem um excelente desempenho em espaços 

exteriores e em pavimentos interiores. Em comparação a uma vassoura 

manual, recolhe e remove poeira, sujidades, pregos, parafusos, beatas 

de cigarro, etc. até 6 vezes mais rápido. 

Por ser compacta e leve, também pode utilizar a varredora quando o 

espaço for limitado ou em áreas congestionadas. A escova gira através 

de um sistema de engrenagens à medida que o utilizador empurra a 

máquina para a frente, tornando o nível sonoro baixo. Não há motor, o 

que torna a limpeza diurna numa opção atrativa e económica. 

  O utilizador poderá usufruir de várias vantagens como a pega suave e  

   ajustável, que garante uma posição de trabalho cómoda. O pó é controlado 

   pelo filtro incorporado e o grande depósito é fácil de despejar quando  

   necessário. 

No geral, esta varredora Nilfisk, rápida e produtiva, é ideal para 

aplicações como a limpeza de fábricas pequenas, parques de 

estacionamento, centros comerciais, escolas, oficinas, paragens 

de autocarro/estações de comboio, assim como exteriores de 

edifícios de escritórios. 

· Sistema de varrimento direto, para assegurar um varrimento

excelente.

· Capacidade para limpeza de longa duração: depósito com

capacidade de 38 litros, que pode ser mantido aberto para a

eliminação de detritos grandes, para esvaziar caixotes do lixo, etc.

· Fácil de manobrar: rodas grandes e que não deixam marcas e que

facilitam a utilização da máquina ao utilizador quer a empurrar como a

manusear.

· Bom controlo do pó: filtro incorporado para melhorar o controlo do pó e a

comodidade do utilizador.

· Robusta e ideal para uso em ambientes exteriores: estrutura robusta e à

prova de corrosão.

· Praticamente não precisa de manutenção: construção mecânica

simples com engrenagem e correia. Sem motor e  bateria.

SW200 com uma escova lateral – e 

SW250 com duas escovas laterais – para 

larguras de trabalho de 70 cm e 90 cm. 

O depósito permanece na sua posição 

mesmo quando a varredora é 

armazenada na posição vertical ou 

pendurada na parede. 
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A fiabilidade é um dos nossos princípios 

quando falamos de manutenção
As máquinas Nilfisk trabalham 

de forma óptima quando têm 

assistência feita pelo serviço 

técnico e visitas regulares. Por 

isso, criámos a solução óptima 

de serviço: três níveis de serviço 

que refletem diferentes 

necessidades.

Soluções de Serviço 
Standard - Manutenção 
profissional  

Este contrato inclui duas visitas 

de manutenção preventivas por 

ano e tempo de resposta em 

48 horas. Se prefere visitas 

incluídas em caso de avaria e 

peças de substituição, 

recomendamos os nossos 

contratos Plus e Premium. 

Soluções de serviço 
Plus - Desempenho 
optimizado 

Com o contrato Plus tem 

os seus custos de 

manutenção e reparação 

sob controlo. Ao mesmo 

tempo sabe que o seu 

desempenho nunca é 

comprometido mas sim 

optimizado. 

Soluções de Serviço Premium - 
Máxima operatividade  

   Se o tempo de actividade da máquina é 

   a sua preocupação, o contrato Premium 

   é a melhor solução para si.

Punho ajustável 

(3 posições) 

  Rodas grandes que 
 não deixam marcas 

Sem necessidade de ferramentas 

para ajustar a escova 

principal 

Armazenamento e 

transporte fáceis 

Pega ergonómica    

ajustável com SoftGrip 

Depósito grande de 38 litros 

As escovas laterais podem ser  

ajustadas individualmente girando um 

manípulo 

A estrutura bastante robusta 

e à prova de corrosão torna 

esta varredora manual bastante 

resistente 

Especificações técnicas 

Descrição Unidade SW200 SW250 

Referência 50000493 50000494 

Fonte de alimentação manual manual 

Rendimento teórico/real da escova principal m2/h 1920/960 1920/960 

Rendimento teórico/real com 1 escova lateral m2/h 2800/1400 2800/1400 

Rendimento teórico/real com 2 escovas laterais m2/h - 3680/1840 

Largura de trabalho com a escova lateral direita mm 700 700 

Largura de trabalho com 2 escovas laterais mm - 920 

Comprimento da escova principal mm 480 480 

Capacidade do depósito l 38 38 

Peso kg 19,5 20 

As especificações e as informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. 

Nilfisk, S.A. 

Sintra Business Park, Edifício 1-1º A 

Tel.: +351 219 112 670 Fax: +351 219 112 679 

e-mail: mkt.pt@nilfisk.com

www.nilfisk.pt 
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