
Tehokasta siivousta pienimpiä 
yksityiskohtia myöten

SC500



Vesisäiliön täyttöjärjestelmässä on pikaliitin 
ja automaattinen täytön katkaisu, kun säiliö 
on täynnä (lisävaruste).

Tuottava: Jopa viiden tunnin käyttöaika 
45 litran puhdas- ja likavesisäiliöllä sekä 
erittäin pieni energiankulutus.

Helppokäyttöinen digitaalinen näyttö 
intuitiivisilla kuvakkeilla ja uudella 
ergonomisella kahvalla.



Sopii täydellisesti päiväsiivoukseen: käyntiääni 
on vain 60 dB(A) hiljaisen imumoottorin ja 
hiljaisen toimintatilan ansiosta.

SC500 REV™ -version pyörivä 
puhdistustekniikka irrottaa likaa nopeasti ja 
tehokkaasti useasta eri suunnasta. Se jättää 
lattian entistä puhtaammaksi ja puhdistaa 
kaksinkertaisen määrän yhdellä säiliöllisellä.

Ekonominen ja käyttäjäystävällinen 
yhdistelmäkone

Nilfisk SC500 -yhdistelmäkone suunniteltiin 
parantamaan tuottavuutta ja pienentämään siivouksen 
kokonaiskustannuksia. Käyttäjäystävällisessä koneessa 
on useita älykkäitä toimintoja, joita käyttämällä 
yhdistelmäkone kuluttaa vain vähän vettä ja pesuainetta. 
Tämä yhdistelmäkone sopii mainiosti muun muassa 
siivousyrityksille, sairaaloihin, kouluihin, toimistoihin, 
kauppoihin, ostoskeskuksiin, urheiluhalleihin, ravintoloihin, 
hotelleihin ja tuotantotiloihin.

Kone säätää veden ja pesuaineen määrää automaattisesti 
etenemisnopeuden perusteella. Tämä parantaa 
tuottavuutta. Tämä toiminto varmistaa siivoustuloksen 
yhdenmukaisuuden. Se optimoi myös veden ja pesuaineen 
kulutuksen, jolloin käyttäjä voi keskittyä siivoustehtävän 
suorittamiseen. 

Yhdistelmäkoneessa on useita toimintoja, jotka auttavat 
pienentämään siivouskustannuksia. Ympäristöystävällinen 
Nilfisk Ecoflex -annostelujärjestelmä mahdollistaa 
pesuaineen joustavan käytön ja jopa pelkän vesipesun 
yhdellä painalluksella. Lisäksi SC500 on niin hiljainen, 
että se mahdollistaa päiväsiivouksen. Tämäkin pienentää 
kustannuksia.

·  Tehokas: 53 cm harjayksikkö nopeussäädöllä 
  sopeutuu lattian laatuun.
· Helppokäyttöinen: Harjayksikkö nousee ja laskee 
  sähkömoottorin avulla.
·  Yhtenäinen siivoustulos: Yhdistelmäkone säätää 
  pesuaineen ja veden kulutusta automaattisesti 
  etenemisnopeutensa perusteella.
· Voimakas: Harjapaineen voi tarvittaessa kaksinkertaistaa.
·  Älykäs asetusten hallinta: Erillinen avain vastuuhenkilölle 

ja käyttäjälle.
·  Patentoitu imusuulakkeen kuminen kiristyspanta 
  helpottaa suulakekumien vaihtamista
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Yhdistelmäkone säätää 
veden ja pesuaineen 
määrää automaattisesti 
etenemisnopeuden perusteella. 
Tämä tehostaa siivousta ja 
minimoi kulutuksen.

SmartKeyTM-järjestelmä 
mahdollistaa erilliset 
asetukset vastuuhenkilöille 
ja käyttäjille.

Harjayksikkö/laikkapidike on 
helppo kiinnittää ja irrottaa 
yhdellä painalluksella 
ohjauspaneelissa.

Lujatekoiset ja kemikaaleja 
kestävät polyeteenisäiliöt 

Kaksinkertainen harjapaine, 
jopa 30 kg, sitkeää likaa 

varten

Läpinäkyvän tyhjennysletkun 
avulla virtausta on helppo 

hallita.

Vakiotäyttöletkulla 
puhdasvesisäiliö on helppo 

ja nopea täyttää. 

Likavesisäiliötä voi kallistaa, jolloin 
akkutilaan ja EcoFlexTM-järjestelmään 

pääsee käsiksi vaivattomasti.

Tekniset tiedot

Kuvaus Laite SC500 53B SC500 53 B Complete SC500 REVTM

Tuotenro 9087401020 9087400020 9087402020

Jännite V 24 24 24

Tehonkulutus W 930 930 1150

Melutaso 1,5 m päässä dB(A) 63 (60) ±3 63 (60) ±3 65 (61) ±3

Puhdistusteho – teoreettinen/todellinen m2/t 2650/1590 2650/1590 2550/1530 

Pesuleveys mm 530 530 508

Puhdas-/likavesisäiliö litraa 45/45 45/45 45/45

Harjan/laikan halkaisija mm 530/508 530/508 508/508

Harjapaine kg 15/30 15/30 22,2/30

Harjan pyörimisnopeus rpm 155 155 2250 orbitaali/30 alusta

Akkulokeron koko (P x L x K) mm 350x350x260 350x350x260 350x350x260

Mitat (P x L x K) cm 127,7x72x106,3 127,7x72x106,3 127,7x72x106,3

Nettopaino kg 83 85 88

Bruttopaino kg <207 207 210

OMINAISUUDET:

Nilfisk SmartKey™  • • •

OneTouch™   • • •

Nilfisk SmartFlow™  • • •

Nilfisk SilenTech™ -tekniikka  • • •

Harjan automaattinen kiinnitys ja irrotus  • • –

Pehmeä tyhjennysletku virtauksensäädöllä • • •

Roskasuodatin likasäiliössä • • •

Täyttöletku • • •

Sisäänrakennettu ajomoottori • • •

Ecoflex-järjestelmä  lisävaruste • lisävaruste

Ominaisuuksia ja tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

SC500-YHDISTELMÄKONE 
HYVÄLLÄ PUHDISTUSKYVYLLÄ

Pesuleveys

530 mm

Puhdas-/
likavesisäiliö

45 l/45 l

Puhdistusteho

2650 m2/t


