
EFFEKTIV RENGÖRING  
IN I MINSTA DETALJ

SC500



Användarvänlig digital display med intuitiva ikoner och 
nytt ergonomiskt körhandtag. 

Produktiv: Upp till fem timmars driftstid med 45-liters 
tankar för rent och smutsigt vatten samt ultralåg 
energiförbrukning. 

EKONOMISK OCH 
ANVÄNDARVÄNLIG 
SKURMASKIN

Nilfisk SC500 är en skurmaskin som är omsorgsfullt konstruerad för
att förbättra produktiviteten och minska dina totala rengöringskost-
nader.Maskinen är användarvänlig och har en rad smarta funktioner 
som gör det möjligt att använda skurmaskinen med låg förbrukning av 
vatten och rengöringsmedel. Detta gör skurmaskinen till ett utmärkt 
val för  städbolag, sjukhus, skolor, kontor, livsmedelsaffärer, köpcenter,
sporthallar, restauranger, hotell, produktionshallar m.m.

Mängden vatten och rengöringsmedel regleras automatiskt i  
förhållande till maskinens hastighet vilket ökar produktiviteten.  
Genom att använda funktionen får man ett enhetligt rengörings- 
resultat och förbrukningen av vatten och rengöringsmedel optimeras 
så föraren kan fokusera på att lösa uppgiften. 

Skurmaskinen har fler funktioner som hjälper till att minska rengörings- 
kostnaderna. Det miljövänliga Nilfisk Ecoflex-doseringssystemet ger 
större flexibilitet i användning av rengöringsmedel inklusive golvtvätt 
med enbart vatten med ett enkelt knapptryck. Dessutom är SC500 
så tystgående att det är möjligt att rengöra under dagen och därmed 
minska kostnaderna. 

•  EffEktiv: 53 cm borstdäck med hastighetsreglering som 
anpassas till golvets kvalitet

• AnvändArvänlig: Borstdäcket höjs/sänks elektroniskt
•   EnhEtlig rEngöring: Automatisk reglering av 

rengöringsmedel/vatten som anpassas efter skurmaskinens 
hastighet

• Kraftfull: Dubbelt borsttryck kan aktiveras vid behov
•  Smart styrning av inställningar: Separata nycklar för superanvändare 

och operatör
•  Lättviktssugrampen med patenterad elastisk rem gör det enkelt att 

byta suggummi



Tillbehörsbox med integrerad mopphållare (tillbehör).  Perfekt för rengöring under dagtid: extremt låg 
ljudnivå på bara 60 dB(A), tack vare den tystgående 
sugmotorn och det ljudlösa läget.

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



tEkniSkA SPECifikAtiOnEr

BESKRIVNING Enhet SC500 53 B SC500 53 B kOMPlEt

Art. nr 9087351020 9087350020

Spänning V 24 24

Upptagen effekt W 930 930

Ljudnivå v./ 1,5 m dB(A) 63 (60) ±3 63 (60) ±3

Produktivitet teoretisk/praktisk m2/t 2650/1590 2650/1590

Skurbredd mm 530 530

Renvatten / smutsvattentank liter 45/45 45/45

Borste/rondell mm 530/508 530/508

Borsttryck kg 15/30 15/30

Borsthastighet rpm 155 155

Mått, L x B x H cm 127,7 x 72 x 106,3 127,7 x 72 x 106,3

Nettovikt kg 83 85

Bruttovikt komplett kg 205 207

EgEnSkAPEr:

Klämbar tappningsslang med flödeskontroll • •

Grovfilter • •

Inbyggd laddare •

Batteri •

Ecoflex system •

Vattenmängden regleras
automatiskt i förhållande till
skurmaskinens hastighet, så
rengöringen blir effektiv och
förbrukningen minimal

System med två separata nycklar 
för respektive superanvändare 

och operatör

Borst/rondellhållare klickas  
lätt av och på med ett tryck  

på manöverpanelen

Robusta och kemikaliebeständiga 
polyetentankar

Dubbelt borsttryck – upp till  
30 kg – för hårt smutsade 

områden

Genomskinlig renvattenslang 
gör det enkelt att kontrollera 

vattennivån

Borst/rondellhållare klickas lätt av
och på med ett tryck på
manöverpanelen

Smutsvattenstanken kan vippas för 
att ge full tillgång till batterier och 
Ecoflex-systemet

Läs mer på www.nilfisk.se

• = Medföljer
= Tillbehör

Specifikationer och detaljer kan ändras utan föregående varsel.

SC500  
KOMBISKURMASKIN
MED HÖG PRESTANDA

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