
EFFEKTIV RENGJØRING  
NED TIL MINSTE DETALJ

SC500



Brukervennlig digitalt display med brukervennlige 
ikoner, og nytt, ergonomisk kjørehåndtak.

Produktiv: Opptil fem timers driftstid med 45-liters 
tanker til rent og skittent vann samt superlavt 
energiforbruk.

GULVVASKER MED STOR 
BRUKERVENNLIGHET OG 
GOD ØKONOMI

Nilfisk SC500 er en gulvvasker som er nøyaktig konstruert til å 
forbedre produktiviteten og redusere de samlede rengjøringsutgif-
tene. Disse vesentlige fordelene oppnås via stor brukervennlighet og 
mange smarte funksjoner, som gjør det mulig å bruke gulvvaskeren 
på dagtid med laveste forbruk av vann og rengjøringsmidler. Det gjør 
gulvvaskeren til et sikkert valg i rengjøringsbyråer, på sykehus, skoler, 
kontorer, supermarkeder, handlesentre, idrettshaller, restauranter, 
hoteller, produksjonshaller osv.

Mengden av vann og rengjøringsmiddel reguleres automatisk i forhold 
til maskinens hastighet, og det øker produktiviteten. Med denne 
funksjonen sikrer man et jevnt rengjøringsresultat og man optimerer 
forbruket av vann og rengjøringsmiddel, og føreren kan fokusere på å 
løse oppgaven. 

Gulvvaskeren har flere funksjoner som er med på å redusere 
rengjøringsutgiftene. Det miljøvennlige Nilfisk Ecoflex-doseringssys-
temet gir mulighet for stor fleksibilitet ved bruk av rengjøringsmidler, 
blant annet gulvvask bare med vann, ved et enkelt trykk på en knapp. 
Dessuten er SC500 så støysvak at det er mulig å gjøre rent på dagtid 
og dermed spare utgifter. 

•  EffEktiv: 53 cm børstedekk med hastighetsregulering som 
tilpasser seg gulvets tilstand 

• BrukErvEnnlig: Børstedekket heves/senkes elektronisk
•  EnSartEt rEngjøring: Automatisk regulering av 

rengjøringsmiddel/vann tilpasses gulvvaskerens hastighet 

• Kraftfull: Dobbelt børstetrykk kan aktiveres etter behov
•  Smart styring av innstillinger: Separate nøkler til superbruker og 

operatør
•  Lettvekts-sugefot med patentert elastisk stropp gjør det enkelt å 

skifte sugegummi



Tilbehørsboks med integrert holder til mopp (tilbehør). Perfekt til rengjøring på dagtid: Svært lavt støynivå  
på kun 60 dB(A), takket være et støysvakt sugemotor-
system og lydløsinnstilling.

Vannpåfyllingssystem med hurtigkobling og auto-
matisk bryter når tanken er full (tilbehør).



tEkniSkE SPESifikaSjOnEr

Beskrivelse Enhet SC500 53 B SC500 53 B kOMPlEt

Varenummer 9087351020 9087350020

Spenning V 24 24

Nominell effekt W 930 930

Lydtrykknivå v. 1,5 meter dB(A) 63 (60) ±3 63 (60) ±3

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

Vaskebredde mm 530 530

Rent-/skittenvannstank liter 45/45 45/45

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 127,7 x 72 x 106,3 127,7 x 72 x 106,3

Nettovekt kg 83 85

Vekt ved bruk kg 205 207

tilbehør:

Tappeslange til skittenvann med flow control • •

Grovfilter • •

Innebygget lader •

Batteri •

Ecoflex system •

Vannmengden reguleres auto-
matisk i forhold til gulvvaskerens 
hastighet slik at rengjøringen blir 
jevn og forbruket minimalt

System med to separate nøkler 
til henholdsvis superbruker og 

operatør

Børste-/pad-holder klikkes lett av 
og på ved trykk på en knapp på 

betjeningspanelet

Robuste og kjemikaliebestandige 
polyetylentanker

Dobbelt børstetrykk – opptil  
30 kg – til vanskelig skitt

Gjennomsiktig rentvannslange 
gjør det lett å kontrollere  

vannivået

Standard påfyllingsslange gjør 
at påfylling av rent vann går lett 
og raskt

Skittenvannstanken kan vippes for 
å gi full adgang til batteriene og 
Ecoflex-systemet

Les mer på nilfisk.no

• = Medfølger
= Tilbehør

nilfiSk SErviCEløSningEr
Vi vet at forskjellige kunder har forskjellige behov. Når du inngår en serviceavtale med Nilfisk-Advance, 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-Advance 
Serviceløsninger

STANDARD

Nilfisk-Advance 
Serviceløsninger

PLUS

Nilfisk-Advance 
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. 

Spesifikasjoner og detaljer kan bli endret uten varsel.

SC500 GULVVASKER  
MED HØy yTEEVNE

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

rent-/skittenvannstank

rent-/
skittenvannstank 

45l /45l 

Produktivitet

Produktivitet   
2650m2/t

vaskebredde

vaskebredde   
53cm


