
Golvrengöringen går snabbare
- med en kompakt och produktiv skurmaskin

SC401



Ökad sugstyrka med böjd, lätt sugskrapa och 
patenterad elastisk rem som gör det enkelt 
att rengöra suggummit.

Ergonomiskt handtag med beröringspunkter, 
OneTouch™-knapp och vägledande symboler 
gör maskinen enkel att hantera och 
använda för nya användare.

Doseringssystem för rengöringsmedel ger 
användaren möjlighet att rengöra med enbart 
vatten och bara tillsätta rengöringsmedel vid 
behov.



Nilfisk SilenTech™-teknologin minskar 
ljudnivån från 65 dB(A) ända ner till 
60 dB(A) vid ljudsvag rengöring

Kompakta Nilfisk SC401 erbjuder den snabbhet, 
noggrannhet och användarvänlighet som behövs för 
bättre rengöring av golv. Samtidigt har den effektiva 
maskinen en extremt låg ljudnivå så att rengöringen kan 
genomföras på dagtid – även i ljudkänsliga områden. 

SC401 har utvecklats och framställts med vår beprövade 
och godkända Nilfisk-teknologi och ökar produktiviteten 
i den dagliga rengöringen i bland annat kontorsmiljöer, 
butiker, hotell, skolor, sjukhus och verkstäder.
Det 43 cm breda borstdäcket säkerställer ett högt och 
jämnt resultat, och kan utrustas med borste eller rondell. 
Tack vare den böjda, lätta sugskrapan blir golvet alltid helt 
torrt och den effektiva rengöringen håller länge: Upp till 
4 timmars kontinuerlig skurning och torkning på ett 
fulladdat batteri, och upp till 100 minuter innan man 
måste fylla på behållaren med rent vatten igen. 

Maskinen är användarvänlig och kräver väldigt lite 
utbildning. De fyra hjulen gör SC401 enkel att manövrera 
och OneTouch™-knappen aktiverar alla funktioner med 
ett enkelt klick. Dessutom kan man ändra rengörings-
inställningarna under pågående rengöring med hjälp av 
tre enkla knappar på kontrollpanelen.

Maskinen kan levereras i en batteridriven version eller 
kabeldriven. Batterimodellen är även tillgänglig med 
drivmotor, som säkerställer en bättre ergonomi och 
komfort för användaren.

· Kompakt design och enkel att hantera
· Produktiv och kraftig sugmotor säkerställer ett perfekt 
 rengöringsresultat och ett torrt golv
· Borste som klickas av och på och lätt sugskrapa utan
 slangkoppling
· Patenterat system med elastisk rem gör det enkelt
 att underhålla sugskrapan
· Doseringssystemet skyddar mot överdosering 
 av rengöringsmedel – en miljövänlig och 
 kostnadsbesparande lösning

Hög och jämn rengöringsprestanda 
timme efter timme



Nilfisk AB
Box 4029 – 431 04 Mölndal
Tel: +46 31 706 73 00
info.se@nilfisk.com
www.nilfisk.se

Pålitlighet är vårt motto även 
när det gäller service
En Nilfisk-maskin fungerar  
optimalt när den tas om hand 
med regelbundna service- och 
underhållsbesök. Därför erbjuder 
vi alltid en optimal servicelösning: 
tre servicenivåer som täcker 
olika behov och med möjlighet 
till ersättningsmaskiner i kritiska 
situationer.

Servicelösning STANDARD 
– Professionellt underhåll

Avtalet omfattar årligt 
servicebesök och en maximal 
responstid på 24 timmar. 
Servicebesök vid maskinstopp 
och reservdelar faktureras 
separat.

Servicelösning PLUS 
– Optimerad prestanda
Med en PLUS-lösning har du 
kontroll på dina service- och 
underhållskostnader samtidigt 
som du optimerar din 
produktivitet. 

Servicelösning PREMIUM 
– Maximal drifttid

Om maximal drifttid är 
din absoluta topprioritet är en 
PREMIUM-servicelösning det 
bästa valet. Omfattar kvartalsvisa
servicebesök och inga 
ekonomiska överraskningar 
överhuvudtaget.

Tekniska specifikationer

Beskrivning Enhet SC401 43 B SC401 43 BD SC401 43 B 
FULL PKG

SC401 43 BD 
FULL PKG SC401 43 E

Artikelnummer 9087391020 9087393020 9087390020 9087398020 9087392020

Spänning V 24. 24. 24. 24. 230 V/50–60 Hz

Upptagen effekt W 500 600 500 600 1000

Ljudnivå vid 1,5 m 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

Skurbredd mm 430 430 430 430 430

Ren-/smutsvattentank liter 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30

Borsttryck kg 25 25 25 25 30

Antal borstar och typ 1 disc 1 disc 1 disc 1 disc 1 disc

Borstens/rondellens hastighet varv/minut 140 140 140 140 170

Batterilådans storlek L x B x H mm 350 x 350 x 260 350 x 350 x 260 350 x 350 x 260 350 x 350 x 260 -

Mått L x B x H mm 1180 x 720 x 1055 1180 x 720 x 1055 1180 x 720 x 1055 1180 x 720 x 1055 1180 x 720 x 1055

Vikt körklar kg 151 166 151 166 144

EGENSKAPER:

Modell med batteri • • • •

Modell med elkabel •

Modell med drivmotor • •

OneTouch™-knapp • • • • •

Automatisk på- och avmontering av borste • • • •

Nilfisk SilenTech™ och ljudsvag funktion • • • •

Flexibel tappningsslang med flödeskontroll • • • • •

Grovfilter i smutsvattentanken • • • • •

Påfyllningsslang • • • • •

Doseringssystem för rengöringsmedel • •

Skurbredd

430 mm

Ren-/smuts-
vattentank

30/30 l

Produktivitet

2150 m2/t


