
SC400

Samma teknologi och fördelar
som en stor maskin, samlat 
i en kompakt kombiskurmaskin



Påfyllningsslang gör det lättare att fylla vatten i  
vätsketanken från närmaste kran, vilket minskar  
stilleståndstiden avsevärt. (Finns som tillbehör). 

Den inbyggda borstupphängningen skyddar 
borsten under transport och är lämplig när 
borsten torkar efter rengöring. 

Lyftsystemet för sugfoten är en smart fot-
manövrerad lyft i stället för den traditionella 
med kabel.  



Det förskjutna däcksystemet med hjulskydd gör 
det lätt att rengöra ända in till kanten utan att 
skada väggar och möbler. 

Den inbyggda laddaren ger färre driftstopp och 
gör det möjligt att ladda batteriet när och var 
det behövs.  

Flexibel och kompakt med  
fler funktioner
SC400: 
Äkta Nilfisk-kvalitet, pålitlighet och prestanda

Nilfisk SC400 ger dig rengöringskapacitet och flexibilitet 
som en stor kombiskurmaskin, men i en liten, praktisk 
maskin, som är enkel och effektiv att använda. Maskinen 
är idealisk för daglig rengöring av hårda golvytor, och  
används med fördel i skolor, institutioner, hotell, butiker 
och detaljhandel.

SC400 är lätt och smidig att arbeta med, och det innovativa  
körhandtaget har tydliga indikeringar för vattenmängd 
och batteristatus. Körhandtaget är också utrustat med 
säkerhetsbrytare som automatiskt stänger av alla viktiga 
funktioner om man släpper. Det justeras snabbt och enkelt 
under drift för att lätt kunna manövrera i trånga utrymmen.  
 
Finns både i batteri (B) eller kabel-version (E). Batteri- 
versionen levereras komplett med inbyggdladdare, ett 
avancerat Optima batteri samt prolene borste. Utmärkt 
ergonomi och enkelhet samt intuitiv kontrollpanel minskar 
stress och kräver minimal utbildning.

·     43 cm skurbredd och 21 liters tankar
·     Praktiskt justerbart handtag med tydliga funktioner
·     Magnetventil för styrning av vattenmängden
·     Säkerhetsbrytare i körhandtaget
·     Ny upphängning av sugrampen underlättar användningen
·     Tömningsslang för renvattnet samt indikering för hur 

mycket vatten man har kvar 



Handtag med LED-display  
som visar batteristatus samt 

vattenmängd

Elektronisk justering av vatten-
mängd, säkerhetsbrytare samt 

on/off dödmansgrepp, är 
bekvämt inbyggt i handtaget

Den inbyggda laddaren 
gör det möjligt att ladda 

batteriet när som helst

Sugbladen byts enkelt och 
snabbt, helt utan verktyg

Parkeringsfäste fram för borste/
rondellhållare för enkel transport 
och förvaring

Nytt skydd för borstdäcket och 
enkel justering av borstdäcket, 
helt utan verktyg

Nytt fotmanövrerat lyftsystem för 
sugrampen vilket gör det enkelt 
och snabbt att höja/sänka den

Maskinen är enkel att trans-
portera. Det ställbara handtaget 
gör det enkelt att manövrera 
även i små utrymmen

Tekniska specifikationer
Beskrivning Enhet SC400 E SC400 B SC400 B Komplett

Spänning V 230 24 24

Effekt W 1650 750 750

Ljudnivå dB(A) 70 65 65

Kapacitet teoretisk/praktisk m2/h 1720/860 1720/1035 1720/1035

Skurbredd mm 430 430 430

Max hastighet km/h 4 4 4

Ren-/smutsvattentank litre 23/21 23/21 23/21

Borste/rondelldiameter mm 430 430 430

Borsttryck kg 28 23 23

Borst/rondellhastighet o/m 150 155 155

Batterihållare storlek cm - 35x35x26 35x35x26

Dimensioner LxBxH (u sugfot) cm 123x57x72.5-111.5 123x57x72.5-111.5 123x57x72.5-111.5

Vikt kg 66 59 59

Arbetsvikt kg 123 136 136

Specifikationer och detaljer kan ändras utan föregående meddelande.

Sidoförskjutet borsthuvud för  
skurning ända in till väggen

Pålitlighet är vårt mantra  
när det gäller service
En Nilfisk-maskin fungerar  
optimalt när den får regelbunden 
service och underhållsbesök. 
Därför har vi utvecklat den opti-
mala servicelösningen: tre olika 
servicenivåer som täcker alla olika
behov, även med möjlighet till 
lånemaskin i kritiska situationer.

STANDARD servicelösningar 
- Professionellt underhåll

I avtalet ingår ett årligt
servicebesök och en maximal
responstid på 24 timmar.
Servicebesök vid stillestånd
och reservdelar ingår.

PLUS servicelösningar 
- Optimerad produktivitet
Med en plus-lösning har du
koll på dina service- och under-
hållskostnader samtidigt som din 
produktivitet aldrig äventyras, 
utan optimeras. Inkluderar ett 
årligt servicebesök.

PREMIUM servicelösningar 
- Maximal drifttid

Den maximala responstiden är 
24 timmar. Om maximal drifttid 
är din absolut högsta prioritet är 
PREMIUM servicelösningar det
bästa valet. Inkluderar fyra årliga 
servicebesök.
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