SC250

Effektiv rengöring i trånga utrymmen
- sopar, skurar och torkar golvet ända in i hörnen

Det justerbara handtaget kan enkelt låsas fast vid rengöring av större
ytor och låsas upp vid rengöring under möbler och hyllor

Enkel upptagning av större skräp, eftersom den
främre sugfoten kan lyftas

Enkel åtkomst till tömning och rensning av
uppsamlingstråget

Smart tank-i-tank-system gör det lätt att tömma och fylla tankarna

Kommer åt ända in i hörnen
och är lätt att manövrera
Nilfisk SC250 är en kompakt kombiskurmaskin för snabb och effektiv rengöring av hårda golv. Den kommer åt ända in i hörnen och
rengör effektivt i båda riktningarna – även under möbler och hyllor.
Du får en effektiv batteridriven lättviktsmaskin, med låg
ljudnivå, som därmed är lämplig vid rengöring under dagtid.
Det perfekta valet för butiker, skolor, restauranger, caféer, bagerier,
snabbmatskedjor, hotell, städbolag m.m.
Kombiskurmaskinen sopar, skurar och torkar golvet på samma gång
med hög hastighet – i bägge riktningar. Det ger en hög produktivitet. Skräp, smuts och även det minsta damm avlägsnas effektivt
av den 34 cm breda, cylindriska borsten. För mer djupgående
rengöring utan sopning, kan mikrofibervalsen användas.

Lätt att manövrera med roterbara hjul och
ergonomiskt justerbart handtag

Under arbetet kan den främre sugfoten enkelt höjas för upptagning
av skräp, utan att man behöver stoppa skurningen. Med två nivåer
av vattendosering är det lätt att anpassa maskinen så att den passar
för uppgiften. Två enkla sätt att spara tid och omkostnader på –
utan att kompromissa med resultatet.

• Effektiv: Sopar, skurar och torkar golvet på samma gång.
• Hög rengöringseffekt: 34 cm cylindrisk borste eller mikrofibervals.
• Produktiv: 6-liters ren- och smutsvattentank ger upp till
40 minuters körtid utan behov av påfyllning.
• Kraftfull: Med Nilfisk högkvalitets 36V Lithium batteri teknologi.
• Användarvänlig: Det ergonomiska handtaget kan justeras i
fasta positioner, användas friflytande eller vikas vid förvaring och
transport.
• Intuitiv och självförklarande: Informativ display på handtaget.
• Enkel kontroll: OneTouch-knapp, som aktiverar alla väsentliga
funktioner, och touch-sensor i handtaget gör skuningen till en
lek.
• Nonstop-rengöring: De två inställningarna för vatten/
rengöringsmedel kan ändras under vägen.
• Säker: Vattensensorn skyddar maskinen mot onödigt slitage.
• Praktisk: Enkel att lyfta och transportera med kompakt konstruktion och låg vikt.
• Låga ägaromkostnader (TCO): Lång livstid med inspektion,
service och underhåll helt utan användning av verktyg.

Djupgående rengöring, som fullt ut uppfyller
hygieniska standarder för kliniker och sjukhus

Snabb och enkel rengöring – sopar, skurar och
torkar golvet på samma gång

GRATIS

GRATIS SERVICECHECK - HOS DIG
• Vi kontrollerar maskinens funktioner, så
du säkras optimalt rengöringsresultat
• Info om korrekt användning av
maskinen
• Optimerad livslängd för maskinen

ServiceCheck

NÄR DU VÄLJER NILFISK, ÄR DET VISSA
FÖRDELAR SOM ÄR INKLUDERADE I PRISET.
ANMÄLER DU DIN RENGÖRINGSMASKIN
NÄR DU KÖPER DEN FÅR DU AUTOMATISKT
DESSA FÖRDELAR.*

UTÖKAD GARANTI - 24 MÅN ISTÄLLET
FÖR 12 MÅN
• Registrera din maskin inom 30 dagar
efter köpet
• Teckna ett serviceavtal

SÅ HÄR GÖR DU
• Registrera din nya maskin när du köper
den, eller
omedelbart efter
• Du kan be återförsäljaren göra det
• Du kan göra det själv på
www.inclusiveplus.nilfisk.se

*ENSKILDA PRODUKTER SOM INTE OMFATTAS
InclusivePlus täcker rengöringsmaskiner för professionell användning.
Det finns dock några undantag: kommersiella dammsugare, mindre
rengöringsmaskiner, singelskurmaskiner och mindre kallvattentvättar.

SC250
SC250 drivs av Nilfisk’s egen högkvalitets
Lithiumbatteriteknologi, som är betydligt
lättare och ger längre drifts- och livstid än
traditionella blybatterier. Du uppnår en körtid
på upp till 40 minuters oavbruten rengöring
– optimerat av batteriövervakningssystemet.
Nilfisk-teknologin övervakar batteriet under
arbetet och uppladdningen för att säkra
maximal effektivitet och säkerhet
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Produktivitet
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Tekniska specifikationer
Beskrivning

Enhet

Art.nr

SC250
9087380020

Spänning

V

36

Nominell effekt

W

300

Ljudtrycksnivå

dB(A)

66 ±3

Produktivitet teoretisk/praktisk

m2/t

1360/680

Skurbredd

mm

340

Ren-/smutsvattentank

liter

6/6

Borsttryck

kg

max. 12

Borsthastighet

varv/min.

1000

Max. körtid

min.

40

Dimensioner L x B x H

mm

630x425x400

Nettovikt

kg

25

Vikt körklar

kg

32

Cylindrisk borste, vit nylon

•

Uppsamlingstråg

•

Laddare

•

Batteri

•

Specifikationer och tekniska data kan ändras utan föregående varsel
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