
SC351

Vi sætter nye standarder
- For daglig rengøring og manøvredygtighed



Det unikke roterende børstedæk og 27 kg 
børstetryk gør SC351 i stand til at vaske og 
tørre i alle retninger, og nå selv svært til-
gængelige områder.

Den kraftfulde børstemotor er designet til 
maksimal pålidelighed og ydelse.

Lavt støjniveau tillader rengøring i dagtimerne, 
selv i støjfølsomme områder.



Takket være det kompakte design og foldbare 
håndtag er SC351 let at transportere og opbev-
are, selv når pladsen er begrænset.

Aftageligt system med to tanke med transpar-
ent plastiklåg og gummibeklædte håndtag, gør 
tankene nemme at bære.

Nilfisk SC351 repræsenterer den næste generation inden 
for rengøringsmaskiner, og bygger videre på mere end 
100 års  Nilfisk tradition, der er kendetegnet ved pålideligt 
rengørings-udstyr af høj kvalitet. 
SC351 tilbyder gulvvask og tørring i alle retninger, med et 
imponerende børstetryk på 27 kg. Det er nemt at se, hvor 
anvendelig denne funktion er i forhold til at gøre rent i 
trange områder, mellem og bag borde, hylder, møbler og 
i andre svært tilgængelige områder. Til en attraktiv pris og 
med en suveræn pålidelighed.

Gulvvaskeren passer perfekt til rengøring af hoteller, skoler 
og institutioner, mindre butikker, kantiner og caféer. 
Drop kosten, skuremaskiner og store, dyre maskiner, opnå i 
stedet fantastiske resultater med Nilfisk SC351:

·    Det roterende børstedæk gør denne kompakte maskine i 
stand til at vaske og tørre i alle retninger

·     27 kg børstetryk giver fantastisk vaskeeffektivitet.
·    Den kraftfulde børstemotor øger driftssikkerheden og 

reducerer serviceomkostningerne
·    Det nydesignede børstedæk sikrer pålidelig og høj 

ydeevne, med lavere vedligeholdelsesomkostninger
·    Optima-batterierne sikrer høj produktivitet, konstant 

ydeevne, mindre vægt og er mere miljøvenlige med 
mindre bly

·    Nem justering af børstedækket, giver perfekt  
fremdriftskontrol

·    Nyt sugefodssystem med høj opsugningsevne og  
patenteret fiksering af sugelæberne, gør det nemt  
at afmontere og udskifte sugelæberne

·     Hurtig og nem vedligeholdelse: Alle komponenter er 
nemme at komme til, helt uden brug af værktøj

·    Justerbar vandmængde med to indstillinger
·    Børstedæk med friktionsgummi og fjedersystem til 

stødabsorbering forbedrer driftssikkerheden

Næste generation til daglig 
rengøring af mindre områder

Nem rengøring overalt



Tekniske specifikationer
Beskrivelse Enhed SC351 

Spænding V 12

Nominel effekt W 500

Lydtryk niveau v./1,5 meter dB(A) 64

Produktivitet teoretisk/praktisk m2/time 1480/890

Vaskebredde mm 370

Max. kørehastighed km/time 4

Rent-/snavsevandstank liter 11/11

Børste/rondel diameter mm 370

Børstetryk kg 27

Børstehastighed rpm 140

Dimensioner, L x B x H (maskinens krop) cm 73x43.5x47

Nettovægt kg 44

Vægt ved brug kg 80

Forsendelsesvægt kg 48

Forsendelsesvægt (hele pakken) kg 70

Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Ergonomisk/justerbart håndtag 
gør opbevaring og transport nemt

Indbygget oplader og kraftuldt 
Optima batteri medfølger

Børsten og sugelæberne kan 
nemt skiftes, helt uden 

brug af værktøj

To drejegreb under tankene gør 
det nemt at justere vinklen på 

børstedækket, til optimal fremdrift 
og børstetrykcontrol

Brugervenligt kontrolpanel med 
tre funktioner, gør maskinen nem 
at anvende - selv for nybegyndere 

Aftagelige tanke med transpar-
ent låg giver god visuel kontrol, 
og nem opfyldning, tømning og 
rengøring

Patenteret gummibåndssystem 
gør det let at montere og 
fjerne sugelæberne, helt uden 
brug af værktøj
 
Roterende børstedæk med 
integreret sugefod, gør det 
muligt at rengøre i alle retninger
 

Højtydende sugelæber 
af polyurethan er 
standard

Friktionsgummi og fjeder-
system til stødabsorbering 
forbedrer driftssikkerheden
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Pålidelighed er vores mantra, når det 
gælder service
En Nilfisk maskine fungerer 
optimalt, når den passes med 
regelmæssige service- og ved-
ligeholdelsesbesøg. Derfor har 
vi udarbejdet den optimale 
serviceløsning: tre forskellige ser-
viceniveauer, der dækker forskel-
lige behov, endda med mulighed 
for erstatningsmaskine i kritiske 
situationer.

STANDARD Serviceløsninger  
- Professionel vedligeholdelse 

Aftalen omfatter et årligt  
servicebesøg og en maks.  
responstid på 24 timer.  
Servicebesøg ved nedbrud  
og reservedele er inkluderet.

PLUS Serviceløsninger  
- Optimeret produktivitet 
Med en PLUS-løsning har du 
styr på dine service- og vedlige-
holdelsesomkostninger samtidig 
med, at din produktivitet aldrig 
kompromitteres, men derimod 
optimeres. Omfatter et årligt 
servicebesøg.

PREMIUM Serviceløsninger  
- Maksimal oppetid 

Den maksimale responstid er på 
24 timer. Hvis maksimal oppetid 
er din absolutte topprioritet, er 
PREMIUM Serviceløsninger det 
bedste valg. Omfatter fire årlige 
servicebesøg.

Rent-/snavsevandstank

11/11 
liter 

 

Vaskebredde

37  
cm

Produktivitet

1480 
m2/t


