
Tehokasta puhdistusta istuen

SC2000



Likavesisäiliön irrotettava kansi helpottaa 
koneen puhdistusta.

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

Älykästä ja vaivatonta hallintaa. Ohjauspaneeli, 
jossa on One-Touch-painikkeet ja innovatiivinen
näyttö on integroitu ohjauspyörään.



Kallistuva likavesisäiliö helpottaa akkutilaan ja 
Ecoflex-järjestelmään pääsyä.

USB-liitännän saa lisävarusteena.

SC2000-yhdistelmäkone on selvästi mukavampi käyttää 
kuin kävellen ohjattavaan kone. Se sopii täydellisesti 
toimistojen, supermarkettien, urheiluhallien, ostoskeskusten, 
ravintoloiden, hotellien sairaaloiden ja koulujen siivoamiseen.

SC2000-yhdistelmäkoneen työskentelynopeus on 6 km/h, 
kun kävellen ohjattavan koneen nopeus on 4 km/h. Tämä 
parantaa tuottavuutta ja alentaa siivouskustannuksia.
Kompakti yhdistelmäkone on helppo ohjata ahtaissakin 
tiloissa. Hiljaisen toimintatilan lähes äänetön toiminta 
mahdollistaa päiväsiivouksen myös meluherkissä tiloissa. 
Kahden avaimen järjestelmä minimoi seisokit. Käyttövirheet 
vähenevät, kun harmaalla käyttäjän avaimella voi käyttää 
vain perustoimintoja ja keltaisella esimiehen avaimella pääsee 
käsiksi kaikkiin asetuksiin.

·    Tuottava: suuri nopeus (6 km/h), 70 litran säiliöt ja 
   3,5 tunnin toiminta-aika.
·    Tehokas: 53 cm pesuleveys ja hyvä imutoiminta 
   kaikenlaisilla lattioilla.
·    Yhtenäinen siivoustulos. Kone säätää veden ja pesuaineen 

määrää automaattisesti kulkunopeuden perusteella. 
   Tämä varmistaa yhtenäisen siivoustuloksen ja säästää vettä, 
   pesuainetta ja ympäristöä.
·    Voimakas: Harjapaineen voi kaksinkertaistaa tarvittaessa 

erityisen likaisten kohtien puhdistamista varten.
·    Pieni energiankäyttö: 53 cm harjayksikkö nopeussäädöllä 

sopeutuu automaattisesti lattian muotoihin.
·    Helppokäyttöinen: harjayksikön ja imusuuttimen voi 
   nostaa automaattisesti One-Touch-painikkeella. 
   Harjayksikkö/laikkapidike on helppo kiinnittää ja irrottaa 
   yhdellä painalluksella.
·    Helppokäyttöinen: Kevyen imusuuttimen patentoitu 
   joustohihnakiinnitys helpottaa suulakekumien vaihtamista.

Pienikokoinen istuen ohjattava 
yhdistelmäkone kaksinkertaistaa 
tuottavuuden samaan hintaan kuin 
kävellen ohjattava malli.
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Imusuulakkeen automaattinen 
nosto peruutettaessa.

Kahden avaimen järjestelmä – 
esimiehen ja käyttäjän avain.

Törmäyssuojat suojaavat 
harjayksikköä ja imusuulaketta 
vaurioilta.

Harjayksikön ja imusuulakkeen 
nosto ja lasku sähköisesti 
yhdellä painikkeella.

Lujatekoiset ja kemikaaleja 
kestävät polyeteenisäiliöt.

Ecoflex-annostelujärjestelmä 
mahdollistaa pesuaineen 

joustavan annostelun tai pesun 
pelkällä vedellä. 60 sekunnin 

tehopesu lisää vettä, harjapainetta 
ja pesuainetta tarvittaessa.

Harjayksikkö/laikkapidike on 
helppo kiinnittää ja irrottaa 

yhdellä painalluksella.

Koneeseen helppo nousta 
molemmilta puolilta. 

Ergonominen työskentelyasento 
ja mukava ajopoljin.

Tekniset tiedot

Kuvaus Yksikkö SC2000 SC2000 Complete

Tuotenro 9087410020 9087411020

Jännite V 24 24

Tehonkulutus W 450 450

Melutaso 1,5 m päässä dB(A) 68/62 ±3 68/62 ±3

Puhdistusteho – teoreettinen/todellinen m2/h 3180/2230 3180/2230

Pesuleveys mm 530 530

Puhdas-/likavesisäiliö litraa 70/70 70/70

Harjan/laikan halkaisija mm 530/508 530/508

Harjapaine kg 15/30 15/30

Harjan pyörimisnopeus rpm 155 155

Akkulokeron koko (P x L x K) mm 350x360x280 350x360x280

Mitat (P x L x K) cm 127x55x102 127x55x102

Nettopaino kg 155 228

Bruttopaino kg 342 342

OMINAISUUDET:

Nilfisk SmartKey™ • •

Nilfisk SmartFlow™ • •

Nilfisk SilenTech™ -tekniikka • •

OneTouch™-painike • •

Peruutussummeri • •

Pehmeä tyhjennysletku virtauksensäädöllä • •

Kallistettava likavesisäiliö • •

Imukumien pikavaihto • •

Imusuulaakkeen automaattinen nosto • •

Akut 12 V 105 A GEL (2 kpl)  •

Sisäänrakennettu akkulaturi  •

Ecoflex-järjestelmä  •

Roskasuodatin • •

Täyttöletku • •

Complete-versio  •

Pesuleveys

530 mm

Puhdas-/lika-
vesisäiliö

70/70 l

Tuottavuus

3180 m2/t


