
astu korkeammalle
tasolle laadussa ja 
suorituskyvyssä

SC1500



Miksi kävellä kun saat paremman tuottavuuden 
ajamalla?

Kompakti koko, mutta 51 cm:n puhdistusleveys yhdis-
tettynä helppoon ohjattavuuteen ja suorituskykyyn 

astu koneeseen ja 
puhdista

SC1500 on innovatiivinen seisten ohjattava yhdistelmäkone, joka 
tarjoaa huipputehokkuutta, ennennäkemätöntä helppokäyttöisyyttä, 
lisättyä suorituskykyä, korkeaa laatua ja luotettavuutta.

SC1500 tuo helppokäyttöisyyden täysin uudelle tasolle. Astu konee-
seen ja olet valmis työhön. Intuitiivinen ohjausnäyttö takaa helpon 
käytettävyyden jopa ensimmäisella kerralla, ja pieni koko ja kätevä 
ohjaus tekevät liikuteltavuudesta erittäin helppoa. 

Helppokäyttöisyyden, korkean puhdistutehon ja hiljaisen käyntiäänen 
ansiosta SC1500 on erinomainen valinta esimerkiksi  sairaaloihin ja 
terveyskeskuksiin, kouluhin, toimistorakennuksiin, ravintoloihin, kaup-
poihin, supermarketteihin kuten myös urhelukeskuksiin. 

Kuten kaikki Nilfisk-koneet, on tämäkin kone rakennettu asiakkaidemme 
tarpeita ajatellen. Erinomainen ergonomia ja yksinkertainen, intuitiivi-
nen ohjaus vähentää työssä väsymistä ja vaatii vain vähän koulutusta. 
Voit tehdä työsi tehokkaammin ja säästää samalla aikaa ja rahaa.

·  Helppo käyttää. Astu koneeseen ja olet valmis työhön. 
·  Pesu ja puhdistus yhdellä kosketuksella (ON/OFF-painike) sekä 
kaksi vaihtoehtoista harjapainetta takavaat korkealaatuisen 
puhdistustuloksen

·  Intuitiivinen ohjauspaneeli käyttäjäystävällisellä toimintovalikolla 
erilaisiin puhdistusolosuhteisiin ja lattiatyypeille.  

·  44-litran vesisäiliö sähköisesti kontrolloidulla vedenvirtauksella 
mahdollistaa 75 minuutin yhtäjaksoisen puhdistuksen yhdellä 
täytöllä.

·  Matala äänitaso ja hiljainen toiminto -vaihtoehto, tekee SC1500 
sopivan melulle herkille alueille ja päiväsiivoukseen. 

·  Jopa 3.5 tunnin ajoaika akuilla ja lisävarusteena saatava sisäinen 
varaaja lisäävät tuottavuutta, tehokkuutta ja luotettavuutta.

·  Ympäristöystävällisyyttä ja kustannustehokkuutta optiona saatavalla 
Ecoflex-järjestelmällä. 



Intuitiivinen ohjauspaneeli, yhden kosketuksen -painike 
ja käyttäjäystävällinen toimintovalikko tekevät SC1500 
-koneesta erittäin helppokäyttöisen jopa ensikäyttäjille.

44-litran säiliö mahdollistaa 75 minuutin yhtäjaksoisen 
työskentelyn yhdellä täyttökerralla.

Matala äänitaso mahdollistaa päiväsiivouksen melulle 
herkillä alueilla, kuten kouluissa, sairaaloissa jne. 
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Mobile scan for 
further info

erinomainen ergonomia ja 
intuitiivinen ohjaus

TekniSeT TiedoT

kuvaus Yksikkö SC1500

Jännite V 24V

Nimellisteho W 492

Harjamoottorin teho W 380

Ajomoottorin teho W 280

Äänitaso 1.5m dB(A) 63.33 (60.8)

Puhdistusteho teoreettinen/todellinen m2/h 2438/1707

Pesuleveys mm 510

Maksiminopeus km/h Eteen 4.8/ Taakse 3.5

Puhdas/likavesisäiliö litra 44/46

Harjan/laikan halkaisija mm 510

Harjapaine kg 23/30

Harjan/laikan nopeus rpm 140

Ajoaika h 3.5

Akkukotelon koko mm 457x455x274

Pituus x leveys x korkeus (kanssa/ilman imusuulaketta) cm 123x61x133

Nettopaino kg 161

Työskentelypaino kg 326

Tekniset tiedot ja yksityiskohdat voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Ecoflex ja sähköinen vedenvir-
tauksensäätö lisäävät luotet-
tavuutta ja ympäristöystäväl-
lisyyttä sekä joustavaa ja helppoa 
puhdistusta matalammalla 
kustannuksella

44-litran vesisäiliö takaa pitkän 
työskentelyajan ja huipputuot-
tavuuden

Imusuulakkeen poistaminen 
ja puhdistus on helppoa ilman 
työkaluja

51 cm puhdistusleveys ja 
kaksi harjapainevaihtoehtoa 
(23/30kg) tarjoaa maksimaa-
lisen puhdistustehokkuuden

Nouse koneeseen ja aloita siivous 
 – nopeaa ja mukavaa työskentelyä

Innovatiivinen ja helppokäyttöinen 
ohjauspaneeli vaatii  vain 

vähän koulutusta 

Matala painopiste tekee koneesta 
vakaan ja turvallisen ja törmäyk-
siltä suojattu harjayksikkö takaa 

koneen luotettavuuden 

Käyttäjäystävällinen ohjaus-
valikko mahdollistaa helpon 

puhdistusastusten säädön

hyttimestarinkuja 2, 02780 espoo
puhelin 0207 313 313
Fax 0207 313 314
www.cc-tukku.com
palvelu@cc-tukku.com


