
EFFEKTIV RENGÖRING I  
HÖGSÄTET

SC2000



Smart och användarvänlig betjäning. Betjäningspan-
elen med One-touch-knapp och intuitiv display är 
integrerad i ratten. 

Vattenpåfyllningssystem med snabbkoppling och 
automatisk avbrytare när tanken är full (tillbehör). 

MICRO ÅKBAR SKURMASKIN 
FÖRDUBBLAR PRODUKTIVITETEN, 
TILL SAMMA PRIS SOM EN GÅ-
BAKOM MODELL

SC2000 skurmaskin ökar markant arbetskomforten jämfört med en  
gå-bakom-maskin. Perfekt för rengöring av kontor, stormarknader, 
sporthal lar, köpcentrum, restauranger, hotell, sjukhus och skolor. 
SC2000 har en arbetshastighet på 6 km/tim – jämfört med ca 4 km/tim 
för en gå-bakom-skurmaskin – detta ökar produktiviteten och minskar 
rengöringskostnaderna. 

Den kompakta skurmaskinen är enkel att manövrera även i trånga  
utrym men. Ljudlös-inställningen med ultralåg ljudnivå möjliggör  
rengöring under dagtid, även i ljudkänsliga områden. 
Två-nyckelsystemet säkerställer dessutom minimal spilltid. Risken för  
op eratörsfel minskar med den grå operatörnyckeln för basinställningar 
och en gul superanvändarnyckel med full tillgång till alla inställningar. 

  
•	 	Produktiv:	Hög	hastighet	(6	km/t),	70-liters	tankar	och	3,5	timmars	

driftstid.
•	 Effektiv:	53	cm	skurbredd	och	god	sugförmåga	på	alla	typer	av	golv.
•	 	Enhetlig	rengöring.	Vattenmängd	och	rengöringsmedel	regleras	

automatiskt i förhållande till skurmaskinens hastighet. Det ger ett 
enhetligt resultat och spar på vatten, rengöringsmedel och miljön. 

•	 	Kraftfull:	Dubbelt	borsttryck	för	rengöring	av	mycket	smutsiga	
områden vid behov. 

•	 L	åg	energiförbrukning:	53	cm	borstdäck	med	hastighetsreglering,	som	
automatiskt anpassar sig till golvytan.

•	 	Användarvänlig:	Automatiskt	lyft	av	borstdäck	och	sugfot	med	One-
Touch-knappen. Borst-/rondellhållare klickas lätt av och på med ett 
knapptryck. 

•	 	Användarvänlig:	Lättviktssugfot	med	patenterad	elastisk	rem	som	gör	
det enkelt att byta suggummi.



Avtagbart	lock	på	smutsvattenstanken	gör	maskinen	
lätt att rengöra. 

USB-port fås som tillbehör. Smutsvattenstanken kan vippas, så att man lätt får 
tillgång	till	batterirum	och	Ecoflex-systemet.	

MICRO ÅKBAR SKURMASKIN 
FÖRDUBBLAR PRODUKTIVITETEN, 
TILL SAMMA PRIS SOM EN GÅ-
BAKOM MODELL



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

BESKRIVNING Enhet SC2000 SC2000 53 B COMPLETE

Art.	nr 9087360020 9087364020

Spänning V 24 24

Upptagen effekt W 450 450

Ljudnivå	v./	1,5	m dB(A) 68/62	±3 68/62	±3

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

Skurbredd mm 530 530

Renvatten / smutsvattentank liter 70/70 70/70

Borste/rondell mm 530/508 530/508

Borsttryck kg 15/30 15/30

Borsthastighet rpm 155 155

Mått,	L	x	B	x	H cm 127x55x102 127x55x102

Nettovikt kg 155 228

Bruttovikt komplett kg 342 342

EGENSKAPER:

Klämbar	tappningsslang	med	flödeskontroll • •

Grovfilter • •

Inbyggd laddare •

Batteri •

Ecoflex	system •

Borst/rondellhållare klickas lätt av 
och på med tryck på en knapp. 

System med två separata nycklar 
för respektive superanvändare 
och operatör. 

Stötfångare skyddar borstdäck 
och sugfot mot skador.

Borstdäck och sugfot höjs/
sänks elektroniskt med ett enkelt 
knapptryck. 

Robusta och kemikalieresistenta 
polyetylen-tankar. 

Ecoflex doseringssystem ger  
flexibilitet i dosering av rengörings-

medel, eller skurning med enbart 
vatten. 60 sekunders power boost 

ökar vattenmängden, borsttrycket och 
mängden rengöringsmedel vid behov. 

Automatiskt lyft av sugfot  
när man backar.

Enkel åtkomst till förarsätet från båda 
sidor. Ergonomisk arbetsställning och 

komfortabel fotpedal. 

KOMBISKURMASKIN 
MED STOR 
ANVÄNDARVÄNLIGHET Ren-/smutsvattentank

Ren-/
smutsvattentank 

70l /70l 

Produktivitet

Produktivitet   
3180 m2/t

Skurbredd

Skurbredd   
53 cm

Specifikationer och detaljer kan ändras utan föregående varsel.

Läs mer på www.nilfisk.se

Nilfisk	AB
Box	4029
431	04	Mölndal
Tel:	031	706	73	00
www.nilfisk.se

• = Medföljer
= Tillbehör


