
EFFEKTIV RENGJØRING  
I HØYSETET

SC2000



Smart og brukervennlig betjening: Betjeningspanel 
med One-Touch-knapp og intuitivt display er integrert 
i rattet. 

Vannpåfyllingssystem med hurtigkobling og automa-
tisk bryter når tanken er full (tilbehør).

MICRO RIDE-ON GULVVASKER 
FORDOBLER PRODUKTIVITETEN, 
TIL SAMME PRIS SOM EN GÅ-
BAK MODELL

SC2000 gulvvaskeren øker arbeidskomforten betydelig, sammenlignet 
med en gå-bak maskin. Perfekt til rengjøring på kontorlokaler, kjøpe-
senter, idrettshaller, restauranter, hoteller, sykehus og skoler.
SC2000 har en arbeidshastighet på 6 km/t – sammenlignet med  
ca. 4 km/t for en gå-bak gulvvasker – noe som øker produktiviteten  
og reduserer rengjøringsutgiftene. 

Den kompakte gulvvaskeren er lett å manøvrere selv på trange områder. 
Lydsvak-innstillingen med et ultralavt støynivå gir mulighet for rengjøring 
på dagtid, selv i støyfølsomme områder.
To-nøkkel-systemet sikrer også minimal spilltid: Risikoen for operatørfeil 
reduseres med en grå operatørnøkkel til basisinnstillingene og en gul 
superbruker-nøkkel med adgang til samtlige innstillinger.

•	 	Produktiv:	Høy	hastighet	(6	km/t),	70-liters	tanker	og	3,5	timers	
driftstid.

•	 Effektiv:	53	cm	vaskebredde	og	god	sugeevne	på	alle	gulvtyper.
•	 	Jevn	rengjøring:	Mengden	av	vann	og	rengjøringsmiddel	reguleres	

automatisk i forhold til gulvvaskerens hastighet. Det sikrer et jevnt 
vaskeresultat og sparer vann, rengjøringsmiddel, og miljøet.

•	 	Kraftfull:	Dobbelt	børstetrykk	til	rengjøring	av	svært	tilsmussede	
områder ved behov.

•	 	Lavt	energiforbruk:	53	cm	børstedekk	med	en	hastighetsregulering	
som automatisk tilpasses gulvets tilstand.

•	 	Brukervennlig:	Automatisk	løft	av	børstedekk	og	sugenal	ved	trykk	på	
One-Touch-knappen. Børste-/padholder klikkes lett av og på ved trykk 
på en knapp.

•	 	Brukervennlig:	Lettvekts	sugenal	med	patentert	elastisk	stropp	gjør	det	
enkelt å skifte nalgummi.



Avtakbart	lokk	på	skittenvannstanken	gjør	maskinen	
lett å rengjøre.

USB-port fås som tilbehør. Skittenvannstanken kan vippes slik at det er lett ad-
gang	til	batterirom	og	Ecoflex-systemet.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Beskrivelse Enhet SC2000 SC2000 53 B COMPLETE

Varenummer 9087360020 9087364020

Spenning V 24 24

Nominell effekt W 450 450

Lydtrykknivå	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-/skittenvannstank liter 70/70 70/70

Børste/pad diameter mm 530/508 530/508

Børstetrykk kg 15/30 15/30

Børstehastighet rpm 155 155

Dimensjoner	L	x	B	x	H cm 127x55x102 127x55x102

Nettovekt kg 155 228

Vekt ved bruk kg 342 342

Tilbehør:

Tappeslange	til	skittenvann	med	flow	control • •

Grovfilter • •

Innebygget lader •

Batteri •

Ecoflex	system •

Børste-/padholder klikkes lett av 
og på ved trykk på en knapp.

System med to separate nøkler 
til henholdsvis superbruker og 
operatør.

Støtfangere beskytter børste-
dekk og sugenal mot skade.

Børstedekk og sugenal heves/
senkes elektronisk ved trykk på 
en knapp.

Robuste og kjemikaliebestandige 
polyetylentanker.

Ecoflex-doseringssystem gir fleksibilitet i 
mengden av rengjøringsmiddel, herunder 

gulvvask med kun vann. 60 sekunders 
power-boost øker vannmengden, børste-

trykket og rengjøringsmiddeldoseringen 
ved behov. 

Automatisk løft av sugenal
ved rygging

Lett adgang til førersetet fra begge 
sider. Ergonomisk arbeidsstilling og 

komfortabel fotpedal.

GULVVASKER MED STOR 
BRUKERVENNLIGHET

Rent-/skittenvannstank

Rent-/
skittenvannstank 

70l /70l 

Produktivitet

Produktivitet   
3180 m2/t

Vaskebredde

Vaskebredde   
53 cm

Spesifikasjoner og detaljer kan bli endret uten varsel.

• = Medfølger
= Tilbehør

NILFISK SERVICELØSNINGER
Vi vet at forskjellige kunder har forskjellige behov. Når du inngår en serviceavtale med Nilfisk, har du mulighet for å velge mellom en 
rekke forskjellige serviceløsninger som er utviklet slik at de oppfyller nettopp dine behov. Vi står klar til å hjelpe deg med å velge den 
serviceavtalen som passer best til deg.

Nilfisk 
Serviceløsninger

STANDARD

Nilfisk 
Serviceløsninger

PLUS

Nilfisk 
Serviceløsninger

PREMIUM

STANDARD Serviceløsninger  
- Profesjonelt vedlikehold
Avtalen	omfatter	to	årlige	servicebesøk	
og en maks. responstid på 48 timer.
Servicebesøk ved havari og reservedeler 
faktureres separat.

PLUS Serviceløsninger  
- Optimal produktivitet
Med	en	PLUS-løsning	har	du	styr	
på dine service- og vedlike-
holdskostnader samtidig som din 
produktivitet aldri kompromit-
teres, men optimeres.  
Omfatter to årlige servicebesøk.

PREMIUM Serviceløsninger 
- Maksimal oppetid
Den maksimale responstiden er på 24 
timer.	Hvis	maksimal	oppetid	 
er	din	topprioritet,	er	PREMIUM	
serviceløsninger det beste valget.
Omfatter fire årlige servicebesøk. 

Les mer på nilfisk.no

Nilfisk	AS
Bjørnerudveien 24
1266 Oslo
Tlf.:	+47	22	75	17	80
Faks:	+47	22	75	17	71
kundeservice.no@nilfisk.com


