
SC100

Perfekt til rengøring af mindre arealer



Rentvandstanken kan let fyldes med vand i 
enhver vask.

Foruden hurtigere rengøring af hårde gulve, kan 
maskinen også rense mindre tæpper og fjerne 
pletter ved brug af tilbehørssættet til tæpperen-
sning. Børste og sugefod kan afmonteres uden 
brug af værktøj, så daglig vedligehold bliver 
hurtig og let.

SC100 rengør med en frihøjde på kun 25 cm.



Den eksterne sugeslange (tilbehør til Basic- 
versionen) er velegnet til opsugning af væske 
på svært tilgængelige steder.

Det intuitive touch-display sikrer fuld kontrol 
over gulvvaskeren med to indstillinger af vand-
mængden og en advarselslampe, der lyser ved 
tom tank.

Nilfisk SC100 er en kompakt gulvvasker til grundig rengøring af mindre 
arealer. I forhold til den manuelle løsning med moppe og gulvspand klarer 
denne kompakte, opretstående gulvvasker rengøringsopgaven meget 
hurtigere og med et bedre resultat.

Det perfekte valg til mindre butikker, skoler, restauranter, caféer, 
tankstationer, bagerier, grillbarer, hoteller, rengøringsselskaber m.v.  
samt til rengøring i hjemmet.

HURTIG, BEKVEM OG EFFEKTIV RENGØRING
· Gulvvask og tørring i én arbejdsgang, så gulvet efterlades klar til brug
· Maskinen har to indstillinger af dosering, der sikrer effektiv rengøring, 
  samt en LED-advarselslampe, der lyser rødt, når der ikke er mere 
  sæbevand
· Ergonomisk håndtag, der kan betjenes med én eller to hænder
· Let at bære og transportere fra sted til sted – vejer kun 12 kilo

SIKRE OG HYGIEJNISKE OMGIVELSER
· Altid rent vaskevand og opsugning: ingen snavs eller bakterier spredes 
  på gulvet 
·  Snavsevandstanken har et fladt design, der gør den hurtig og let at 
  rengøre, helt fri for snavs
· Kan dét, de andre maskiner ikke kan: Lavt og forskudt børstedæk giver 
  mulighed for ordentlig rengøring af svært tilgængelige områder
· Maskinen er meget servicevenlig, så det er let for operatøren at holde 
  maskinen ren og i funktionsdygtig stand

REDUKTION AF DE SAMLEDE OMKOSTNINGER
· Fleksibel rengøring: Miljøvenlig vandmængde til lettere rengøring og
  dobbelt vandmængde til pletrensning eller grundigere rengøring
· Alle maskinens funktioner standser i opretstående stilling: Børste og
  sugefod berører ikke gulvet, og der er intet vandspild, når maskinen 
  ikke er i brug
·  Robust aluminiumsramme garanterer stor driftssikkerhed og lang levetid
· Doseringslåg til rengøringsmiddel på rentvandstanken sikrer, at doseringen
  altid er korrekt

Kompakt, opretstående  
gulvvasker til snævre områder

Begge tanke er letaftagelige og kan nemt 
bæres med én hånd.



• = Medföljer
= Tillbehör

De aftagelige tanke kan let tømmes og 
fyldes i enhver vask.

Sugefoden kan hæves ved iblødsætning uden 
sug, for at fjerne genstridigt snavs og pletter.

Det forskudte børstedæk giver mulighed for 
rengøring helt til kant.

Det ergonomiske håndtag kan vippes ned 
for effektiv rengøring i lav position. Det 
aftagelige kabel opbevares nemt på det smarte 
kabelophæng.

Intuitivt touch-display gør betjeningen til en leg, 
og advarselslampe ved lav vandstand forhindrer, 

at maskinen benyttes uden vand.

Når maskinen parkeres i opretstående position, 
standser alle funktioner automatisk. Samtidig 

løftes børste og sugefod fra gulvet.

Monteret med både sugemotorfilter og 
rentvandsfilter, der beskytter maskinens 

følsomme komponenter og sikrer mod 
driftsstop.

To indstillinger af vandmængden sikrer det 
perfekte vaskeresultat, selv i meget snavsede 

områder.

Tekniske specifikationer

Beskrivelse Enhed SC100 Basic SC100 Komplet

Bestillingsnr. 107408100 107408103

Spænding V 220-240 220-240

Nominel effekt W 800 800

Lydtryk niveau v./1,5 meter dB(A) 72 ± 2 72 ± 2

Produktivitet teoretisk/praktisk m2/time 620/310 620/310

Vaskebredde mm 310 310

Rent-/snavsevandstank liter 3/4 3/4

Børste/rondel hastighed rpm 2100 2100

Dimensioner, L x B x H cm 40x36x115 40x36x115

Nettovægt kg 12 12

Vægt i driftsklar stand kg 15 15

Egenskaber

10 m aftageligt kabel • •

Indikator for rentvands niveau • •

Justerbar vanddosering • •

2 tanke i 1 • •

Ergonomiske håndgreb • •

Ekstern sugeslange •

Tæppekit (børste & sugefod) •

Leveres klar til brug • •

Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Nilfisk Danmark A/S
Industrivej 1 · 9560 Hadsund
Tlf.:  43 23 40 50
kundeservice.dk@nilfisk.com
www.nilfisk.dk

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

3/4 
liter 

 

Vaskebredde

31  
cm

Produktivitet

620 
m2/t


