
Procurando por uma alternativa confiável e econômica com operador a bordo? 
A Varredeira TERRA 4300-B da Nilfisk, é fácil manobrar e operar, além de ser uma varredeira 
compacta, podendo aperar onde as grandes varredeiras não podem. 
Com um percurso de varredura de 700mm e a capacidade de cobrir até 60.720 m²/hora, a Terra 
4300-B oferece maior produtividade em relação a varredeiras com operador a pé empurrando. 

TERRA 4300 / SR1101
Varredeira de pisos

Leve, Durável, Fácil de Manobrar e Operar

O melhor custo benefício do mercado!



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 Desligue 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, desligue 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

O melhor custo benefício do mercado!

Acionamento à bateria de chumbo ácido (V)

Autonomia (h/min.)

Faixa de varrição (mm)

Faixa de varrição com uma escova lateral (mm)

Faixa de varrição com duas escovas laterais (mm)

Produt. teórica e prática c/ 1 escova lateral (m²/h)

Produt. teórica e prática c/ 2 escovas laterais (m²/h)

Volume do depósito de resíduos (L)

Pressão sonora (dB(A))

Peso (kg)

Peso máximo (kg)

C x L x A (cm)

Compartimento da bateria (C x L x A em mm)

Velocidade da escova principal (RPM)

Velocidade da escova lateral (RPM)

Velocidade máxima em operação (Km/h)

Diâmetro da escova ou disco (mm)

Diâmetro da escova lateral(mm)

Taxa mínima de escalada (%)

Área do filtro principal (m²)

Min. Largura do corredor de giro (cm)

Item

Especi�cações técnicas

TERRA 4300 / 
SR1101

24

03:30

700

980

1260

4900/3430

6300/4410

70

63,8

255

465

148 x 93 x 122

660 x 440 x 370

550

-

5

700x300

420

20

3,6
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