
Effektiv rengøring i højsædet

SC2000



Aftageligt låg på snavsevandstanken gør 
maskinen let at rengøre.

Vandpåfyldningssystem med lynkobling og  
automatisk afbryder, når tanken er fyldt 
(tilbehør).

Smart og brugervenlig betjening:  
Betjeningspanel med One-Touch-knap og 
intuitivt display er integreret i rattet.



Snavsevandstanken kan vippes, så der er let 
adgang til batterirum og Ecoflex-systemet.

USB-port fås som tilbehør.

SC2000 gulvvaskeren øger arbejdskomforten markant, 
sammenlignet med en walk-behind maskine. Perfekt til 
rengøring i kontorer, supermarkeder, sportshaller, indkøbs- 
centre, restauranter, hoteller, hospitaler og skoler. SC2000 
har en arbejdshastighed på 6 km/t - sammenlignet med  
ca. 4 km/t for en walk-behind gulvvasker, hvilket er med  
til at øge produktiviteten og reducere rengørings- 
omkostningerne.

Den kompakte gulvvasker er let at manøvrere selv i snævre 
områder. Lydsvag-indstillingen med et ultralavt støjniveau, 
giver mulighed for rengøring i dagtimerne, selv i støjføl-
somme områder. To-nøgle systemet sikrer desuden mini-
mal spildtid: Risikoen for operatørfejl reduceres med en  
grå operatørnøgle til basisindstillingerne og en gul super-
bruger-nøgle med fuld adgang til alle indstillinger.

·  Produktiv: Høj hastighed (6 km/t), 70-liters tanke og
  3,5 timers driftstid.
· Effektiv: 53 cm vaskebredde og god sugeevne på alle    
  gulvtyper.
· Ensartet rengøring: Mængden af vand og rengørings- 
  middel reguleres automatisk i forhold til gulvvaskerens   
  hastighed. Det sikrer et ensartet vaskeresultat og sparer   
  vand, rengøringsmiddel, og miljøet.
· Kraftfuld: Dobbelt børstetryk til rengøring af meget  
  snavsede områder ved behov.
· Lavt energiforbrug: 53 cm børstedæk med hastigheds- 
  regulering, der automatisk tilpasses gulvets beskaffenhed.
· Brugervenlig: Automatisk løft af børstedæk og sugefod   
  ved tryk på One-Touch knappen. Børste-/rondelholder   
  klikkes let af og på ved tryk på en knap.
· Brugervenlig: Letvægts-sugefod med patenteret  
  elastik-strop gør det nemt at skifte sugegummi.

Micro ride-on gulvvasker  
til samme priso som en  
walk-behind model
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Automatisk løft af sugefod 
ved bakning.

System med to separate 
nøgler til henholdsvis  
superbruger og operatør.

Stødfangere beskytter  
børstedæk og sugefod  
mod beskadigelse.

Børstedæk og sugefod 
hæves/ sænkes elektronisk 
ved tryk på en knap.

Robuste og kemikalie- 
bestandige polyethylentanke.

Ecoflex-doseringssystem giver
fleksibilitet i mængden af

rengøringsmiddel, herunder 
gulvvask med vand alene, samt 

60 sekunders power-boost.

Børste-/rondelholder klikkes 
let af og på ved tryk på en 

knap.

Let adgang til førersædet  
fra begge sider.  

Ergonomisk arbejdsstilling  
og komfortabel  fodpedal.

Tekniske specifikationer

Beskrivelse Enhed SC2000 SC2000 Full package

Bestillingsnr. 9087410020 9087411020

Spænding V 24 24

Nominel effekt W 450 450

Lydtryk niveau v./1,5 meter dB(A) 68/62 ±3 68/62 ±3

Produktivitet teoretisk/praktisk m2/t 3180/2230 3180/2230

Vaskebredde mm 530 530

Rent-/snavsevandstank liter 70/70 70/70

Børste/rondel diameter mm 530/508 530/508

Børstetryk kg 15/30 15/30

Børste/rondel hastighed rpm 155 155

Batterirum str. L x B x H mm 350x360x280 350x360x280

Dimensioner L x B x H  cm 127x55x102 127x55x102

Nettovægt kg 155 228

Vægt i driftsklar stand kg 342 342

Egenskaber:

Nilfisk SmartKey™ • •

Nilfisk SmartFlow™ • •

Nilfisk SilenTech™ teknologi • •

OneTouch™ tast • •

Bak alarm • •

Klembar aftapningsslange med flow control • •

Vipbar snavsevandstank • •

Letophængt sugefod • •

Automatisk løft af sugefod • •

Batterier 12V 105A GEL (2stk)  •

Indbygget oplader  •

Ecoflex System  •

Grovfilter • •

Påfyldningsslange • •

Komplet version  •

Vaskebredde

53 cm

Rent-/snavse-
vandstank

70 l/70 l

Produktivitet

3180 m2/t


