SC351

Vi sätter nya standarder
- Inom daglig rengöring

Det unika roterande borstdäcket och 27 kg
borsttryck gör att SC351 kan rengöra och torka
både framåt och bakåt och nå även de mest
svåråtkomliga ställen.

Låg ljudnivå möjliggör rengöring på dagtid
även i ljudkänsliga miljöer.

Den kraftfulla borstmotorn har utformats för
maximal pålitlighet och rengöringsprestanda.

Nästa generations skurmaskin för
daglig rengöring av mindre områden
Gör daglig rengöring enkel

Nilfisk SC351 representerar nästa generations rengöringsmaskiner, och bygger vidare på mer än 100 års Nilfisktradition, som kännetecknas av pålitlig rengöringsutrustning av hög kvalitet.
SC351 är idealisk för rengöring på skolor, hotell, mindre
butiker, kontor, serveringar och kaféer och erbjuder unik
prestanda i en liten och behändig maskin. Gör dig av
med svabben och tunga, dyra maskiner och uppnå anmärkningsvärda resultat med Nilfisk SC351:
· Roterande skurdäck gör att denna kompakta maskin kan
skura och torka både framåt och bakåt
· 27 kg borsttryck för enastående effektivitet
· Kraftfull borstmotor för att öka pålitligheten, minska
servicekostnader och ge överlägsen rengöringsprestanda
· Ett omformat däck säkerställer pålitligheten och ökar
prestandan med låga underhållskostnader
· Optima-batterier erbjuder hög produktivitet, konstant
prestanda, lägre vikt och högre miljövänlighet med
mindre bly
· Enkel justering av borsten för perfekt kontroll
· Nytt sugskrapesystem med hög sugprestanda och
patenterat bladhållarsystem för enkel borttagning och
utbyte av blad
· Snabbt och enkelt underhåll: Alla komponenter är lätta
att komma åt och man behöver inga verktyg
· Justerbart vattenflöde med två olika inställninga
· Ett borstdäck med stora stötdämpare och ett fjädersystem för stötdämpning förbättrar tillförlitligheten

Tack vare den kompakta utformningen och det
hopvikbara handtaget är det enkelt att transportera och förvara SC351, även när man har
ont om plats.

Ett borttagbart tvåtankssystem med genomskinliga plastlock och gummiskyddade
handtag gör dem enkla att bära.

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 optimala 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 underhållskostnader 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.

Ergonomiskt och justerbart
handtag som enkelt kan vikas för
förvaring eller transport

Lättanvänd kontrollpanel med tre
körlägen gör den lätt att kontrollera, även för nybörjare

Inbyggd batteriladdare
som standard

Avtagbara tankar med genomskinliga lock för enkel inspektion och
snabb påfyllning och rengöring

Borsten och sugskrapan
kan enkelt bytas ut utan verktyg

Patenterat elastiskt remsystem för
enkel installation och borttagning
av sugskrapan utan verktyg

Två vred under tankarna gör det
enkelt att justera däckets vinkel

Roterande däck och integrerad
sugskrapa gör att man kan skura
både framåt och bakåt
Högpresterande
sugskrapa av polyuretan
som standard

Tekniska specifikationer
Beskrivning

Enhet

SC351

Spänning

V

12

Total effekt

W

500

Ljudtryck vid 1,5 m

dB(A)

64

Produktivitetstal teoretiskt/faktiskt

m2/t

1480/890

Arbetsbredd

mm

370

Maxhastighet

km/t

4

Renvatten-/smutsvattentank

liter

11/11

Diameter borste/rondell

mm

370

Borsttryck

kg

27

Borsthastighet

o/min

140

Längd x bredd x höjd (maskinkropp)

cm

73x43.5x47

Nettovikt

kg

44

Bruttovikt

kg

80

Transportvikt

kg

48

Transportvikt (hela enheten)

kg

70

Specifikationer och uppgifter kan ändras utan föregående meddelande.

Nilfisk AB
Box 4029
431 04 Mölndal
Tel: 031 706 73 00
www.nilfisk.se

Stora stötdämpande rullar
och dessutom ett fjädersystem för stötdämpning

37

11/11

1480

Skurbredd

Ren-/smutsvattentank

Kapacitet
teoretisk

cm

liter

m2/t

