SC401

Gjør gulvrengjøringen raskere
- med en kompakt og produktiv gulvvasker

Ergonomisk håndtak med berøringspunkter,
OneTouch™ knapp og veiledninger gjør
maskinen betjeningsvennlig og lett å bruke
for nye brukere.

Økt sugestyrke med buet lettvekts-sugenal
og patentert elastisk-stropp som gjør det
enkelt å rengjøre sugenalen.

Doseringssystem til rengjøringsmiddel gir
brukeren mulighet for å rengjøre med vann
alene og kun tilføre rengjøringsmiddel når
det er mest nødvendig.

Høy og jevn rengjøringsytelse
time etter time

Den kompakte Nilfisk SC401 gir deg den hurtighet,
nøyaktighet og brukervennlighet du har bruk for til bedre
rengjøring av gulv. Samtidig har den effektive maskinen et
ekstremt lavt lydnivå, så rengjøringen kan gjennomføres
på dagtid – selv i lydfølsomme områder.

Maskinen kan leveres i en batteridrevet versjon eller
med kabel. Batteriutgaven er også tilgjengelig med
kjøremotor som sikrer en bedre ergonomi og komfort
for brukeren.

SC401 er designet og fremstilt med vår utprøvde og
godkjente Nilfisk-teknologi, og øker produktiviteten i
den daglige rengjøringen, f.eks. på kontorer, butikker,
hoteller, skoler, sykehus og verksteder.
Den høye og jevne ytelse sikres av det 43 cm brede
børstedekket som kan utstyres med børste eller pad.
Takket være den buede lettvektssugenalen, etterlates
gulvet alltid helt tørt - og den effektive rengjøringsytelse
holder i lang tid: Opp til 4 timers kontinuerlig vask og
opptørking på et fullt oppladet batteri, og opp til
100 minutter før rentvannstanken må fylles på.

· Kompakt design og lett å manøvrere
· Produktiv og kraftig sugemotor sikrer et perfekt
rengjøringsresultat og et tørt gulv
· Børste med klikk av/på system og letvekts-sugenal
uten slangetilkobling
· Patentert system med elastisk stropp gjør det lett og
enkelt å vedlikeholde sugenalen
· Doseringssystemet sikrer mot overdosering av
rengjøringsmiddler – en miljøvennlig og
kostnadsbesparende løsning

Maskinen er brukervennlig og krever ganske lite
opplæring. De 4 hjulene gjør SC401 enkel å manøvrere,
og OneTouch™ -knappen aktiverer alle funksjoner med et
enkelt trykk. Dessuten kan rengøringsinnstillingene endres
underveis med tre enkle knapper på betjeningspanelet.

Nilfisk SilenTech™-teknologien reduserer
støynivået fra 65 dB(A) – og helt ned til
60 dB(A) ved støysvak rengjøring

Driftsikkerhet er vårt mantra
når det gjelder service
En Nilfisk-maskin fungerer
optimalt når den blir tatt vare
på gjennom regelmessig service
og vedlikehold. Derfor har vi
opprettet en optimal serviceløsning:
Tre servicenivåer som
gjenspeiler ulike krav og alternativ
levering av en erstatningsmaskin i
kritiske situasjoner.

Serviceløsninger Standard
– Profesjonelt vedlikehold
Avtalen omfatter to årlige
vedlikeholdsbesøk og 48 timers
responstid. Servicebesøk ved
maskinskade og reservedeler
faktureres separat.

Serviceløsninger Plus
– Optimalisert ytelse
Med Plus-løsningen har du et
fast grep om dine vedlikeholdsog reparasjonskostnader
samtidig som du vet at ytelsen
aldri er kompromittert, bare
optimalisert.

Serviceløsninger Premium
– Maksimal nyttbar tid
Hvis nyttbar tid er høyeste
prioritet og hovedanliggende,
er serviceløsningen Premium
det beste valget for deg.
Et kvartalvist servicebesøk er
inkludert, og du får ingen
plutselige overraskende utgifter.

430 mm

30/30 l

2150 m /t

Vaskebredde

Rent-/skittenvannstank

Produktivitet

2

Tekniske Spesifikasjoner
Beskrivelse

Enhet

Artikkelnummer

SC401 43 B

SC401 43 BD

SC401 43 B FULL PKG SC401 43 BD FULL PKG SC401 43 E

9087391020

9087393020

9087390020

9087398020

9087392020

Spenning

V

24

24

24

24

230 V - 50-60 Hz

Nominell effekt

W

500

600

500

600

1000

Lydtrykknivå v 1,5m

dB(A)

65 (60) ±3

65 (60) ±3

65 (60) ±3

65 (60) ±3

68 ± 3

Produktivitet teoretisk/praktisk

m2/t

1720/1032

2150/1290

1720/1032

2150/1290

1720/860

Vaskebredde

mm

430

430

430

430

430

Rent-/skittenvannstank

liter

30/30

30/30

30/30

30/30

30/30

Børstetrykk

kg

25

25

25

25

30

1 disc

1 disc

1 disc

1 disc

1 disc

Antall børster og type
Børste/pad hastighet

opm

140

140

140

140

170

Batterirom størrelse L x B x H

mm

350x350x260

350x350x260

350x350x260

350x350x260

-

Dimensjoner L x B x H

mm

1180x720x1055

1180x720x1055

1180x720x1055

1180x720x1055

1180x720x1055

Vekt i driftsklar stand

kg

151

166

151

166

144
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EGENSKAPER:
Modell med batteri

•

Modell med kabel
•

Modell med kjøremotor

•

OneTouch™ knapp

•
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Automatisk av-/påmontering av børste

•

•

•
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Nilfisk SilenTech™ og lydsvak funksjon
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Fleksibel tappeslange med flowstyring
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Grovfilter i skittenvannstank
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Påfyllingsslange
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Doseringssystem til rengjøringsmiddel

Nilfisk AS
Bjørnerudveien 24 - 1266 Oslo
Tlf: 22 75 17 80
kundeservice.no@nilfisk.com
www.nilfisk.no
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