
FLOORTEC R 985

Extra kraftfull åkbar sopmaskin
- med hållbara fördelar



Enkel tillgång till filtret: bästa systemet 
i branschen

Huvudsopvalsen ställs lätt in med ett handtag 
som kan nås från förarsätet

Huvudsopvalsen byts enkelt på under 
1 minut – utan användande av verktyg

Alla rengöringsfunktioner styrs och regleras från förarsätet med hjälp av få knappar. Maskinen har One-Touch 
sopning, som säkerställer hög produktivitet. Alla funktioner stannar automatiskt när maskinen stannar. Det bidrar 
till att spara energi, reducera slitage på borstar och golv samt minimerar utbildningsbehovet.



FLOORTEC R 985

FLOORTEC R 985 förvandlar uppsamling av damm och 
smuts från stora inomhus och utomhusområden till en 
produktiv, hållbar och omkostnadseffektiv process. 
Golvet sopas enkelt och bekvämt från start till slut med 
denna åkbara sopmaskin. Den har goda köregenskaper 
och massor av fördelar, som underlättar arbetet för 
operatören. Perfekt för användning inom fordons-
industrin, lantbruk, industri och produktion, lager, 
distributionscenter, parkeringshus osv. 

Allsidig och hållbar maskin med låga 
totala ägaromkostnader (TCO) 

Allsidig sopmaskin som fås med två energikällor: Batteri 
och LPG (flytande gas). Dessutom finns en tredje möjlighet, 
nämligen montering av en hybridlösning på den snabba, 
starka LPG-motorn. Hybridtekniken bidrar avsevärt till att 
minska utsläppen och bullernivån. Att använda samma 
maskin både inomhus och utomhus ökar inte bara 
produktiviteten – det bidrar också till att hålla nere de 
totala ägaromkostnaderna (TCO) för FLOORTEC R 985.

Öka produktiviteten och bibehåll full kontroll 

· Ökad produktivitet tack vare ett nytt, innovativt system,
 som förbereder sopprocessen när huvudsopvalsen är   
 sliten. Fyllningen av smutsbehållaren ökas och systemet   
 bibehåller en hög verkningsgrad under hela sopvalsens   
 livslängd.

· Användarvänligheten ökas med en ny manöverpanel 
 med intuitiva ikonknappar.

· Ett tryck på en knapp och användning av fotpedal 
 är allt som behövs för att aktivera sopmaskinens 
 funktioner. Enkel och bekväm hantering!

· Alla rengöringsfunktioner kan styras från förarsätet:     
   - Körhastighet
   - Hastighet på sidoborstarna
   - Aktivering av tidsinställd filterskak

Reducerar de totala 
ägaromkostnaderna (TCO) 
– till en oöverträffad låg nivå

Lägre förbrukning och reducerade 
serviceomkostnader på samma gång

· Stilleståndstiden minimeras och den dagliga    
 sopningen går som en dans tack vare snabbt utbyte av 
 huvudkomponenterna.

· Hög driftsäkerhet garanteras med kvalitetskomponenter 
 från Nilfisk. Serviceomkostnader och stillestånd 
 minimeras – då alla maskinens viktigaste delar har lång   
 livslängd:
   - Sidoborstarna är skyddade av en effektiv fjädring
   - Serviceomkostnaderna hålls nere då AC    
    drivmotorn exempelvis inte kräver utbyte av kol
   - Ökad produktivitet då FLOORTEC R 985 kan sopa   
    både uppför och nerför lutningar, med en max   
    lutning på 20%

Säkrare och mer hållbar rengöring

- Operatören sitter säkert i förarsätet och kan fokusera på   
 sopningen då maskinens hastighet automatiskt reduceras  
 vid stigningar och skarpa svängar

- För att öka säkerheten vid högtömning i lutningar   
 aktiveras ett alarm och samtidigt reduceras    
 lyfthastigheten på smutsbehållaren

- Med Nilfisk DustGuard vattendimsystem för    
 dammkontroll (tillval) på sidoborstarna, skyddas både   
 operatören och omgivningen mot damm
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Pålitlighet är vårt mantra, när det 
gäller service 

Utbyte av borste och inställning av 
höjden utan användning av verktyg 

Enkel tillgång till filtret: det bästa 
systemet i branschen

Huvudsopvalsen utbytes lätt på 
några få sekunder helt utan 
användning av verktyg

Sidoborstarna är skyddade av 
fjädring som samtidigt skyddar 
interiören 

Hastighetsreglering på sido-
borste

Aktivering av filterskakare – 
skakar automatiskt filtret och 
stänger av sugmotorn under en 
tidsinställd period

Reglering av körhastigheten

Varningslampa som lyser när 
huvudsopvalsen är sliten och 
behöver bytas ut

Kraftfull AC drivmotor utan kol – 
det ger låga serviceomkostnader 
och reducerar stilleståndstiden

Kraftig drivmotor som klarar lutningar på upp till 
20% under sopning: kan sopa både uppför och 
nedför lutningar, vilket ökar produktiviteten

En Nilfisk maskin fungerar opti-
malt när den får regel-
bunden service och underhåll. 
Därför har vi utarbetat den 
optimala servicelösningen: tre 
olika servicenivåer, som täcker 
olika behov, och med möjlighet 
till ersättningsmaskin för kritiska 
situationer.

STANDARD Servicelösningar 
- Professionellt underhåll  

Avtalen omfattar två årliga 
servicebesök (kan anpassas) och 
en max svarstid på 48 timmar. 
Extra servicebesök vid haveri, 
arbete/resa och reservdelar 
faktureras separat. 

PLUS Servicelösningar
- Optimerad produktivitet 
Med en PLUS-lösning har du 
ordning på dina service- och 
underhållskostnader samtidigt 
som din produktivitet aldrig 
äventyras, utan däremot optim-
eras. Omfattar två årliga service-
besök (kan anpassas).

PREMIUM Servicelösningar 
- Maximal drifttid 

Den maximala svarstiden är på 
24 timmar. Om maximal drifttid 
är din absoluta topprioritet, är  
PREMIUM Servicelösningar det 
bästa valet. Omfattar fyra årliga 
servicebesök.

TEKNISKA DATA

FLOORTEC R 985 B FLOORTEC R 985 LPG
Arbetsbredd (mm) 850 850

Arbetsbredd m 1 sidoborste (mm) 1175 1175

Arbetsbredd m 2 sidoborstar  (mm) 1500 1500

Kapacitet m 1 sidoborste, teoretisk/praktisk (m2/tim) 10575 / 7405 11750 / 8225

Kapacitet m 2 sidoborstar, teoretisk/praktisk (m2/tim) 13500 / 9450 15000 / 10500

Smutsbehållare, kapacitet (l) 150 150

Energikälla motor Batteri 24 V LPG, Honda 6,3 kW

Maxhastighet (km/tim) 9 10

Max lutning (%) 20 20

Filteryta (m2) 7 7

Filterrensningssystem Tidsinställd multi-frekvens Tidsinställd multi-frekvens

Ljudnivå (dB(A)) 68 79

Max tömningshöjd (cm) 165 165

Dimensioner, L x B x H (mm) 187 x 120 x 156 187 x 120 x 156 

Vikt (kg) 636 (u. batteri) 764

Egenskaper:

Innovativt sopsystem med hög effektivitet • •

Automatisk multifrekvens filterskakare • •

Justerbar hastighet på sidoborstarna • •

Hydrauliskt tömningssystem • •

Bypass till våtsopning (omkopplare till sugmotor) • •

Standardutrustning:

Huvudsopvals 8R PPL 0,8 360x850 Gul 1465717000 1465717000

Sidoborste stålmix 302x500 1466936000 1466936000

Panelfilter Papper Ultra Web Blå 1467174000 1467174000

Artikelnummer: 9084413010 9084414010

• Innovativt sopsystem med hög 
 effektivitet
• Automatisk multifrekvens filterskakare
• Justerbar hastighet på sidoborstarna
• Automatisk hastighetsreduktion
• Hydrauliskt tömningssystem

• AC drivmotor & höger sidoborste
• Roterande varningsljus & timräknare
• Justerbart säte & parkeringsbroms
• Bypass till våtsopning (Omkopplare 
 för sugmotorn)

Arbetsbredd

Från 1175 
Til 1500 
 mm

Smutsbehållare

150  
liter

Kapacitet 
(teoretisk)

Från 10575 
Til 15000 
 m2/time


