SC1500

STÅ-PÅ MASKIN - HØYT NIVÅ
PÅ KVALITET, YTEEVNE OG
PÅLITELIGHET

STÅ PÅ MASKINEN, TRÅ
PÅ PEDALEN OG START
RENGJØRINGEN
SC1500 er en innovativ stå-på gulvvaskemaskin som er høyeffektiv
pga. sin svært gode brukervennlighet, store yteevne, høye kvalitet og
pålitelighet. SC 1500 er en investering i Nilfisk-kvalitet som vil lønne
seg år etter år.
SC 1500 tar brukervennlighet til helt nye høyder. Bare stå opp på
maskinen, og du er klar. Intuitivt display gjør det lettere for føreren
å håndtere maskinen, selv ved første gangs bruk. Den kompakte
størrelsen og praktiske styringen gjør det enklere å manøvrere enn
noensinne tidligere.
SC 1500s manøvreringsdyktighet og lydløse drift, gjør den til et opplagt valg når det gjelder rengjøring på sykehus og i helsesektoren,
skoler, kontorlokaler, serveringssteder, butikker og supermarkeder
samt idrettsanlegg.
Som med alle maskiner fra Nilfisk, er den konstruert med tanke på
brukerens behov. Fremragende ergonomi og enkelt, intuitivt kontrollpanel reduserer belastningen og krever et minimum av opplæring.
Jobben uføres mer effektivt, samtidig som du sparer tid og penger.
• Enkel å betjene. Stå opp på maskinen og kjør.
•	Ergonomisk hastighetsregulator reduserer belastningen på
operatøren.
•	OneTouch-betjening og to innstillinger av børstetrykk sikrer høy
rengjøringsytelse.
•	Intuitivt kontrollpanel med brukervennlig meny gjør rengjøringen
til en lek.
•	44 liters tank med elektronisk styrt vannmengde og en
rengjøringstid på 75 minutter pr. tank.
•	Det lave støynivået og innstillingen for støysvak tilstand gjør
maskinen velegnet til rengjøring i støyfølsomme områder, selv på
dagtid.
•	Driftstid på opptil 3,5 timer, og den innebygde laderen øker
produktiviteten, ytelsen og påliteligheten.
•	Miljøvennlig og kostnadsbesparende Ecoflex doseringssystem kan
fås som ekstrautstyr.

Hvorfor sakke akterut når du kan øke produktiviteten
ved å ta steget opp på maskinen?

Liten og kompakt, men likevel 51 cm vaskebredde
kombinerer yteevne med stor manøvreringsdyktighet.

Det intuitive kontrollpanelet, OneTouch-betjening,
med brukervennlig meny til driftsinnstillinger, gjør
SC 1500 enkel å håndtere selv for nybegynnere.

Lavt støynivå tillater rengjøring på dagtid, selv i
støyfølsomme områder som skoler, sykehus osv.

44 liters tank gjør det mulig å gjøre rent i opptil
75 min. pr. tank.

RASK OG EFFEKTIV SERVICE
ER VIKTIG FOR OSS
VI HAR EGEN SERVICE/SERVICEFORHANDLERE SOM DEKKER
SERVICE PÅ VÅRE MASKINER
OVER HELE LANDET

• Service utføres av spesialutdannede teknikere

En Nilfisk maskin fungerer optimalt når den følges
opp regelmessig med service og vedlikehold.

• L avere driftskostnader

• Forebyggende vedlikehold foretas med faste
serviceintervaller
• Maskinens levetid forlenges
• Risikoen for følgeskader og dyre driftsstopp
begrenses

Ring og hør nærmere om hvordan en
serviceavtale kan tilpasses nettopp dine behov....
Ring oss på servicetelefon: 22 75 17 75
eller send oss en mail til: service.no@nilfisk.com

• Konstant rengjøringseffekt

51 cm rengjøringsbredde
med to børstetrykk
(22/30 kg) for masimal ytelse

Stå på maskinen og start
rengjøringen - raskt og behagelig

Brukervennlig meny tillater
enkel innstilling av rengjøringsparametere

44 liters tank sikrer lang driftstid
pr tank og høy produktivitet
Ecoflex og elektronisk styrt
vannmengde gir høy pålitelighet
og miljøvennlighet, gir fleksibel
og enkel rengjøring til reduserte
kostnader

Det nyskapende displayet er lett
å bruke og krever et minimum av
opplæring

Enkel fjerning og rengjøring av
sugenal uten bruk av verktøy

Lavt tyngdepunkt gjør maskinen
stabil og sikker i bruk.
Børstedekk beskyttet mot støt gir
stor pålitelighet.

Beskrivelse

Enhet

SC1500

Spenning

V

24 V

Nominell effekt

W

492

Børstemotor effekt

W

380

Kjøremotor

W

280

Støynivå v. 1,5 meter

dB(A)

63,33 (60,8)

Produktivitet teoretisk/praktisk

m2/t

2438/1707

Vaskebredde

mm

510

Maks. kjørehastighet

km/t

Forover 4,8 / Bakover 3,5

Rent-/skittenvannstank

liter

44/46

Børste/pad diameter

mm

510

Børstetrykk

kg

23/30

Børste/pad hastighet

o/min

140

Maks. driftstid

t

3,5

Størrelse på batterirom

mm

457x455x274

Mål LxBxH (u/sugenal)

cm

123x61x133

Nettovekt

kg

161

Vekt i driftsklar stand

kg

326

Spesifikasjoner og detaljer kan endres uten forhåndsvarsel.
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