SC6500

BEST VASK
OG OPPSUGING I
SIN KLASSE

EFFEKTIV TIL RENGJØRING
AV STORE AREALER
SC6500 er perfekt til effektiv rengjøring av store arealer. Den raske, effektive
og driftssikre gulvvaskeren klarer alle krevende rengjøringsoppgaver innen
industri og handel.
SC6500 fås i fire forskjellige varianter – to vaskebredder med henholdsvis
sylinder- eller disk-børstedekk – så den oppfyller ethvert rengjøringsbehov.
Maskinen har også et kraftig børstetrykk samt god suge- og tørkeevne, og
det gjør gulvvaskeren til den beste i sin klasse.
Produktiviteten er høy, takket være den sterke AC-kjøremotoren med en
arbeidshastighet på opp til 9 km/t. En annen viktig detalj er støynivået på
kun 70 dB(A), og gulvvaskeren kan derfor brukes i støyfølsomme områder.
Maskinen er stort sett vedlikeholdsfri, med en girkasse av høy kvalitet og en
helt ny motor som reduserer de samlede eierkostnadene. Dessuten sparer det
miljøvennlige Nilfisk Ecoflex-doseringssystemet vann og rengjøringsmiddel.

Bedre design
øker verdien

• E ffektiv: Støysvak AC-motor med bedre trekkraft og en arbeidshastighet
på 9 km/t.
• Brukervennlig: Alt startes med en tast, og maskinen har nøkler med
fargekoder og fargede betjeningspunkt.
• Miljøvennlig rengjøring med Ecoflex-doseringssystem: Full kontroll på
forbruk av vann og rengjøringsmiddel ved bare å trykke på en enkelt tast –
uten å gå på kompromiss med rengjøringseffekten.
• Bygget til krevende oppgaver: 265-liters tanker. Jobber opptil 5 timer på
fullt ladet batteri.
• Oppfyller et hvert behov: 4 varianter, 2 vaskebredder – 1,0 og 1,3 meter –
med enten sylinder- eller disk-børstedekk.
• God ergonomi: Lett på rattet og forbedring av rattets vippefunksjon.
• Sikker: Bedre bremseevne, forbedrede lager og nye kjørehjul.

Ecoflex-doseringssett (tilbehør): Lett tilgjengelig
kjemidunk

To sidekoster (til sylindermodeller) rengjør helt til
kanten

Ecoflex-systemet gjør det enkelt for den travle brukeren å velge den helt riktige rengjøringsinnstillingen til oppgaven. Med et enkelt trykk på en knapp er det mulig å tilføre ekstra kraft til svært skitne overflater, hvor maskinen
deretter går automatisk tilbake til startinnstillingen med minimalt forbruk av vann, rengjøringsmiddel og energi.
Når rent blir grønt.

Rattets vippefunksjon gjør påstigingen lettere, og den
ergonomisk innrettede førerplassen gir økt sikkerhet
og komfort.

Tanken med det skitne vannet kan vippes ut og
løftes av.

Servicevennlig: Ny vedlikeholdsfri motor, girkasse av
høy kvalitet og gule betjeningspunkter.

SC6500 GULVVASKER
BEDRE DESIGN
- MERE PRODUKTIV

Rent-/
skittenvannstank

Vaskebredde

130 cm

Vaskebredde

265l/265l
Rent-/skittenvannstank

Produktivitet

11700m2/t

Produktivitet

1. Ecoflex-systemets brukerdefinerte innstillinger sparer vann og rengjøringsmiddel
2. Robuste, justerbare sideskjørt av rød gummi gir et passende trykk mot gulvet slik
at det etterlates helt tørt
3. Gule betjeningspunkter letter det rutinemessige vedlikeholdet
4. Vedlikeholdsfri, kulløs AC-motor sikrer lydsvak pålitelig drift og en svært god
trekkraft
5. Støtfangere montert på rammen beskytter børstedekket mot skader
6. To sidekoster (til sylindermodeller) rengjør helt til kanten
7. Store 265-liters tanker øker vasketiden og dermed produktiviteten
8. En ekstra sugemotor (tilbehør) forbedrer vannoppsamlingen, selv på ujevne gulv
og ved høy hastighet
9. Robuste, svertefrie hjul med optimalt grep øker stabiliteten og kontrollen
10. Dobbelte skivebremser sikrer øyeblikkelig bremseevne, selv på våte gulv
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Beskrivelse

Enhet

SC6500 1100D

SC6500 1100C

SC6500 1300D

SC6500 1300C

Spenning

V

36

36

36

36

Nominell effekt

W

4100

4400

5220

4400

Lydtrykknivå v. 1,5 meter

dB(A)

70

70

70

70

Produktivitet teoretisk/praktisk

m2/t

9000/6300

11700/8190

9000/6300

11700/8190

Vaskebredde

mm

1000

1000

1300

1300

Maks hastighet

km/t

9

9

9

9

Rent-/skittenvannstank

liter

265/265

265/265

265/265

265/265

Børste/pad diameter

mm

2 x 505

2 cyl. x 974

3 x 432

2 cyl. x 1184

Børstetrykk

kg

43/90/145

38/54/90

43/90/145

38/54/90

Børstehastighet

rpm

240

630

225

630

Dimensjoner L x B x H

cm

187 x 108 x 148

187 x 121 x 148

187 x 133 x 148

187 x 141 x 148

Nettovekt

kg

1266

1314

1312

1353

Vekt ved bruk

kg

1460

1508

1506

1547

Spesifikasjoner og detaljer kan bli endret uten varsel.

NILFISK SERVICELØSNINGER
Vi vet at forskjellige kunder har forskjellige behov. Når du inngår en serviceavtale med Nilfisk-Advance, har du mulighet for å velge
mellom mange forskjellige serviceløsninger som er utviklet slik at de oppfyller nettopp dine behov. Vi står klare til å hjelpe deg med å
velge den serviceavtalen som passer best for deg.

Nilfisk-Advance
Serviceløsninger

STANDARD

STANDARD Serviceløsninger
- Profesjonelt vedlikehold
Avtalen omfatter to årlige servicebesøk
og en maks. responstid på 48 timer.
Servicebesøk ved nedbrudd og reservedeler faktureres separat.

Nilfisk-Advance AS
Bjørnerudveien 24
1266 Oslo
Tlf.: +47 22 75 17 80
Faks: +47 22 75 17 71
marketing.no@nilfisk.com

Les mer på nilfisk.no

Nilfisk-Advance
Serviceløsninger

PLUS

PLUS Serviceløsninger
- Optimert produktivitet
Med en PLUS-løsning har du
orden på service- og vedlike¬holdskostnadene samtidig
med at din produktivitet aldri
kompromitteres, men derimot
optimeres. Omfatter to årlige
servicebesøk.

Nilfisk-Advance
Serviceløsninger

PREMIUM

PREMIUM Serviceløsninger
- Maksimal oppetid
Den maksimale responstiden er på
24 timer. Hvis maksimal oppetid er
din absolutte topp-prioritet, er
PREMIUM Serviceløsninger det
beste valget. Omfatter fire årlige
servicebesøk.

