
SC450

Luotettavuutta, suorituskykyä
ja helppokäyttöisyyttä 
-Päivittäiseen pienten alueiden siivoukseen



Säädettävä harjayksikkö ja 34 kg harjapaine myös 
vaativiin tehtäviin.

Imukumit voidaan käyttää molemmilta puolilta ja 
säästää siten kustannuksissa. Imukumien vaihto on 
helppoa ilman työkaluja. 

Tyhjennysletkussa on pehmeä puristettava kohta, 
josta voidaan säädellä manuaalisesti veden virtausta 
sekä kaarevat imukumit paremman suorituskyvyn ja 
kuivempien lattioiden takaamiseksi.



Niin helppoa kun voit kuvitella: SC450 toimii kahdella 
painikkeella ja käynnistyspainikkella.

Turvapainike on sijoitettu kätevästi kahvaan.

SC450 –yhdistelmäkone tarjoaa Nilfiskin tunnettua 
perinteistä suorituskykyä, luotettavuutta, tuottavuutta ja 
helppokäyttöisyyttä, hyvin suunnitellussa  ja kustannuste-
hokkaassa paketissa. SC450 tarjoaa tehokasta suorituskykyä 
kouluissa, sairaaloissa, myymälöissä, varastoissa ja toimistois-
sa. Se on suunniteltu helpottamaan ja parantamaan työtä-
si, kustannukset kurissa pitäen. Helppo ylläpito sekä veden, 
pesuaineen ja energian säästäminen on mahdollista tätä 
konetta käytettäessä.

SC450 tarjoaa:
·  Alhaisen äänitason ansiosta siivous voidaan aikatauluttaa 

myös päiväaikaan
·  Polyeteenistä valmistettu erittäin kestävä säiliö
·  Imujalka siirtyy osuessa esteisiin ja tarjoaa siten luotet-
tavuutta ja pitkää käyttöikää

·  Veden ylivuodon estämiseksi koneen imu pysähtyy 
automaattisesti kun säiliö on täynnä, myös harjat 
pysähtyvät ja veden syöttö loppuu automaattisesti kun 
kone on seisontatilassa, tämä lisää mukavuutta ja help-
pokäyttöisyyttä

·  Suuri likavesisäiliö ja poistettava likavesisäiliön kansi 
helpottavat säiliön puhdistusta ja ylläpitoa. Nopeaa ja 
hygieenistä.

·  Suurin osa sähkökomponenteista on sijoitettu vedenpit-
ävään laatikkoon, turvallisuutta ja luotettavuutta.

Luotettavuutta päivittäisiin 
toimintoihin

Kaarevat imukumit parempi suorituskyky, 
kuivemmat lattiat



Tekniset tiedot
Kuvaus Yksikkö SC450 E SC450 akku

Jännite V 230 24

Nimellisteho W 1650 810

Äänitaso 1.5m dB(A) 70 68

Puhdistusteho teoreettinen/ todellinen m2/h 2120/1060 2150/1272

Pesuleveys mm 530 530

Puhdas/likavesisäiliö litra 40/45 40/45

Harjan/laikan halkaisija mm 530 530

Harjapaine kg 34 34

Harjanopeus rpm 150 154

Akkukotelon tilavuus (p x l x k) mm - 350x350x300

Pituus x leveys x korkeus (ilman imusuulaketta) mm 1174x760x980 1174x760x980

Paino kg 94 76

Paino käyttövalmiina kg 135 190

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
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SC450 ongelmatonta ja helppoa 
siivousta, turvapainike kahvassa

Helppo pääsy koneen sisäosiin 
poistettavan kannen ansiosta, 

helpottaa ylläpitoa 

Kestävä rakenne: kolhuja ja ke-
mikaaleja kestävät polyeteeni-säiliöt 

Minimoitu huollontarve: Lataa 
akut, puhdista harjat, vaihda tai 

käännä imukumit tarvittaessa, 
tyhjennä ja puhdista säiliö. Siinä 

kaikki mitä sinun tulee tehdä.

Tehokas: Voi puhdistaa jopa 
2120 m² -kokoisen alueen 
yhdellä akkujen latauksella

Alhaisen äänitason ansiosta 
kone sopii erinomaisesti 
päiväsiivoukseen

Luotettavuus: Automaattinen ja 
luotettava imujalan siirtyminen 
esteitä kohdattaessa

Tukee kestävää kehitystä: 
Minimoitu veden ja pesuaineen 
kulutus Nilfisk Eco Solution 
-järjestelmän ansiosta (vakiona)

Hyttimestarinkuja 2, 02780 Espoo
Puhelin 0207 313 313 Fax 0207 313 314
www.cc-tukku.com
palvelu@cc-tukku.com


