
täydellinen valinta  
kalustettuihin tiloihin

SC2000



kompakti pystymallinen 
yhdistelmäkone ja 
mattopesuri ahtaisiin 
tiloihin

Nilfisk SC100 on kompakti pystymallinen yhdistelmäkone ahtaiden ja ka-
lustettujen tilojen puhdistukseen. Manuaaliseen moppaukseen verrattuna 
SC100 puhdistaa kohteen paljon nopeammin erinomaisella puhdistusteholla.

Nilfisk SC100 tarjoaa todellista vastinetta rahalle ja sen sopivia käyt-
tökohteita ovat esimerkiksi pienet kaupat, koululuokat, ravintolat, kahvilat,
huoltoasemat, leipomot, pikaruokaketjut ja hotellit.

HELPPOA, NOPEAA JA TUOTTAVAA PUHDISTUSTA
• Pesu ja kuivaus yhdellä kertaa mahdollistaa välittömän pääsyn 

pestylle alueelle
• Kaksi pesuaineensyötön vaihtoehtoa tehostavat puhdistusta ja 

punainen LED valo ilmoittaa pesuaineen loppumisesta
• Ergonominen kahva mahdollistaa koneen käytön kummalla kädellä 

tahansa
• Helppo kantaa ja kuljettaa paikasta toiseen - painaa ainoastaan 12 kg

TURVALLINEN JA HYGIEENINEN YMPÄRISTÖ
• Käyttää ainoastaan puhdasta pesuliosta: lika ja bakteerit eivät levity 

lattialle
• Litteäksi muotoiltuun likavesisäiliöön on helppo päästä käsiksi ja on 

nopea tyhjentää sekä puhdistaa
• Pystyy mihin muut eivät: Matala profiili mahdollistaa puhdistuksen 

myös vaikeasti saavutettavilla alueilla
• Helpot ja nopeat ylläpitotoiminnot

PIENEMMÄT PUHDISTUKSEN KOKONAISKUSTANNUKSET
• Joustava: Eco-pesuaineensyöttötoiminto kevyeen siivoukseen ja 

pesuaineen syötön tuplaustoiminto erittäin likaisille alueille
• Kaikki koneen toiminnot pysähtyvät pystyasennossa: harja ja 

imusuulake eivät koske lattiaa ja pesuainetta ei valu lattialle kun kone 
ei ole käytössä

• Kestävä alumiinirakenne takaa luotettavuuden ja pitkän käyttöiän
• Säiliössä on pesuaineen annostelukorkki oikean annostelun 

varmistamiseksi



Puhdasvesisäiliö on helppo täyttää tavallisella vesiha-
nalla.

Kovien lattioiden lisäksi SC100 voidaan puhdistaa mat-
toalueita sekä tahroja matoista lisävarusteena toimitet-
tavalla mattovarustesarjalla. Harja ja imusuulakkeet 
voidaan poistaa helposti ilman työkaluja, mikä tekee 
päivittäisestä ylläpidosta helppoa ja nopeaa.

Vapaa korkeus puhdistettaessa on vain 25 cm.



SC100 on helppo hallita kosketusnäytön avulla, jossa 
on kaksi pesuaineen syötön asetusta ja alhaisen 
pesuainemäärän ilmaisin, joka hälyttää säiliön ollessa 
tyhjä.

Molemmat säiliöt on helppo irrottaa ja kantaa yhdellä 
kädellä. 

Ulkoinen imuletku (lisävaruste Basic-mallissa) on 
kätevä imuroitaessa hankalista paikoista.

Poistettavat säiliöt voidaan tyhjentää ja 
täyttää pienessäkin pesualtaassa. 

Imukumit voidaan nostaa ylös, poistet-
taessa pinttynyttä likaa tai tahroja.

Kääntyvä harjayksikkö mahdollistaa 
puhdistuksen läheltä seiniä.

Ergonominen kahva voidaan kallistaa 
alas puhdistettaessa matalien kohteiden 
alta. Irrotettava johto on helppo säilyttää 
kahvan koukussa.

Kosketusnäyttö helpottaa koneen hallintaa 
ja alhaisen pesuainemäärän hälytys- 

toiminto varoittaa koneen käytöstä ilman 
pesuliuosta.

Koneen ollessa pystyasennossa 
kaikki toiminnot pysähtyvät. Harja ja 

imusuulakkeet nousevat ylös.  

Sekä imumoottorin että pesuaineen 
syötön suodatin suojaavat koneen herkkiä 

osia ja varmistavat koneen luotettavan 
toiminnan. 

Kaksi pesuaineen syötön asetusta 
varmistaa puhtaan tuloksen, myös 

erittäin likaisilla alueilla.

Puhdas-/likavesisäiliö

Puhdas-/
likavesisäiliö 

3 l /4 l 

  Tuottavuus

Tuottavuus   
620 m2/h

Pesuleveys

Pesuleveys   
31 cm

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

TEKNISET TIEDOT

Kuvaus Yksikkö SC100 E SC100 E FULL PACKAGE

Tuotenumero 107408100 107408103

Jännite V 220-240 220-240

Nimellisteho W 800 800

Äänitaso  1,5 m dB(A) 72 ± 2 72 ± 2

Puhdistusteho teoreettinen/todellinen m2/h 620/310 620/310

Pesuleveys mm 310 310

Puhdasvesi / likavesisäiliö litra 3/4 3/4

Harjanopeus rpm 2100 2100

Mitat L x P x K cm 40x36x115 40x36x115

Nettopaino kg 12 12

Paino kg 15 15

Ominaisuudet

10 m irroitettava verkkojohto • •

Alhaisen pesuainemäärän hälytys • •

Säädettävä pesuaineen annostelu • •

2 säiliötä yhdessä • •

Ergonominen kahva • •

Ulkoinen imuletku • •

Harjasetti (harja & imusuulake) •

Toimitetaan käyttövalmiina • •
• = Vakiovaruste

= Lisävaruste
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