
Effektiv rengjøring av store områder
- med lavere samlede kostnader

SC6000



Hastighetsbegrenseren gir operatøren større 
trygghet under rengjøringen, spesielt rundt 
hindringer.

Sugenalen er designet for enkelt å kunne 
avmonteres fra beslaget ved hjelp av de  
ergonomiske håndtakene, uten behov for  
verktøy eller avmontering av sugeslangen.

Smartflow vippekontakt integrert i rattet;  
Reduserer vannmengden til børstedekket, 
hindrer vannsøl ved sving, reduserer forbruket 
og gir perfekt opptørking.



SmartKeyTM system med to forskjellige nivåer:

1.  Bruker (blå nøkkel): Basisfunksjoner til bruk 
av maskinen. 

2.  Superbruker (gul nøkkel): Instilling av  
parametere og/eller brukernivåbegrensninger 
hvis det kreves.

Nilfisk SC6000 er neste generasjon sitte-på gulvvaskere med størrelsen,  
hastigheten og teknologien til å rengjøre store innendørs områder - med  
ekstremt lave samlede eierkostnader.

Med den store besparelsen på både vann og rengjøringsmiddel, er denne 
brukevennlige maskinen designet til å levere flere timers overlegen rengjøring 
og oppsuging ved høy hastighet. Robust og pålitelig; den batteridrevne SC6000 
er bygget for å vare, med begrenset behov for service og vedlikehold, hvilket 
gjør den til det riktige valget når du ønsker effektiv rengjøring med et absolutt 
minimum av nedetid. 

Tilgjengelig i 3 forskjellige utgaver; SC6000 er den ideelle løsning til mange 
virksomheter, bransjer og rengjøringsbyråer som håndterer store innendørs 
områder som f.eks. produksjonsfasiliteter, lagerhaller, kjøpesenter, flyplasser, 
parkeringshus og andre logistikksenter.

SC6000 er utstyrt med den intelligente SmartFlow-funksjonen som automatisk 
justerer vannmengden i forhold til kjørehastigheten - og hvis du ønsker å spare 
enda mer vann, rengjøringsmiddel og energi, kan du velge å utstyre maskinen 
med Ecofelx-systemet.

Alle detaljer på Nilfisk SC6000 er designet for å få arbeidet utført non-stop i 
hele gulvvaskerens levetid - med de laveste samlede eierkostnadene

·  Tilgjengelig i 3 forskjellige versjoner: 86cm eller 105cm dobbel disc  
børstedekk, eller 91cm dobbelt cylinderbørstedekk

·  Jevn rengjøring: Designet til forskjellige typer overflater, fra glatte  
gulv til flisbelagte gulv

· Klassens beste oppsuging, med mulighet for doble sugemotorer
· Pålitelig og robust konstruksjon i en kompakt størrelse
·  Fullt beskyttet børstedekk og sideskjørt med robuste støtruller  

som minimerer risikoen for å skade maskinen og omgivelsene
· LED display som er synlig i alle lysforhold og vinkler
·  Verktøy er ikke nødvendig for å skifte/endre eller inspisere de viktigste  

komponentene på maskinen: Børster, sugenal og sideskjørt
· Elektronisk klikk-på-system for enkel installasjon av børster eller padholdere

Velg økt produktivitet og  
lavere kostnader

SmartKeyTM 
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SmartKey system med  
separate instillinger til  
superbruker og bruker.

Fullt besyttet børstedekk 
og sideskjørt med robuste 
støtruller som minimerer 
risikoen for å skade maskinen 
og omgivelsene.

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

Ecoflex doseringssystem  
gir fleksibilitet i mengden av 

rengjøringsmiddel, bl.a gulvvask 
med vann alene og 60 sekunders 

power-boost.

Børste-/padholder monteres 
enkelt bare ved trykk  

på en knapp.

Lett adgang til førersetet fra 
begge sider. Ergonomisk  

arbeidsstilling og  
komfortabel fotpedal.

Tekniske spesifikasjoner

Beskrivelse Enhet SC6000 860D SC6000 1050D SC6000 910C

Artikkelnummer 56116005 56116004 56116003

Spenning V 36 36 36

Nominell effekt W 2500 2700 2700

Lydtrykknivå v. 1,5 meter dB(A) 69 69 69

Produktivitet teoretisk/praktisk m2/t 7740/5420 9450/6620 8190/5730

Vaskebredde mm 863 1016 914

Rent-/skittenvannstank liter 190/190 190/190 190/190

Børste/pad diameter mm 430 508 180

Børste/pad hastighet opm 250 250 760

Batteri rom str. L x B x H mm 438 x 559 x 610 438 x 559 x 610 438 x 559 x 610

Dimensjoner L x B x H cm 178 x 99 x 158 178 x 117 x 158 178 x 117 x 158

Nettovekt kg 794 816 814

Vekt i driftsklar stand kg 1070 1070 1075

Egenskaper:

Klembar tappeslange med flow control • • •

Grovfilter i skittenvannstank • • •

Innebygget lader

Batteri 

Ecoflex doseringssystem

 Spesifikasjoner og tekniske data kan endres uten varsel

Rent-/skittenvannstank

190/190 
liter 

 

Vaskebredde

fra 863 

til 1.016 
mm

Produktivitet

fra 7.740 

til 9.450 
m2/t

• = Medfølger
= Tilbehør

Nilfisk AS
Bjørnerudveien 24
1266 Oslo

Tlf: 22 75 17 80
kundeservice.no@nilfisk.com
www.nilfisk.no

SC6000

GRATIS SERVICESJEKK - HOS DEG
•   Vi kontrollerer** maskinens funksjoner, 

så du sikres et optimalt rengjørings- 
resultat  

•   Info om riktig bruk av maskinen fra  
serviceteknikeren

•  Optimal levetid på maskinen

UTVIDET GARANTI - 24 MND. I STEDET 
FOR 12 MND. 
•   Registrèr din maskin innen 30 dager  

etter kjøp
•  Tegn en serviceavtale

SLIK GJØR DU
•   Registrèr din nye maskin når du kjøper 

den, eller umiddelbart etter
•  Du kan be forhandleren om å gjøre det
•   Du kan gjøre det selv - på  

www.inclusiveplus.nilfisk.no 

*     ENKELTE PRODUKTER ER IKKE OMFATTET 
InclusivePus dekker rengjøringsmaskiner til profesjonelt bruk.  
Det er noen få unntak: profesjonelle støvsugere, mindre rengjørings- 
maskiner, singlediskmaskiner og små høytrykksvaskere, kaldtvann.

** Gratis ServiceSjekk utføres ikke i visse geografiske områder.

GRATIS
Utvidet garanti

NÅR DU VELGER NILFISK ER DET NOEN  
FORDELER SOM ER INKLUDERT I PRISEN.  
REGISTRERER DU DIN RENGJØRINGS- 
MASKIN* NÅR DU KJØPER DEN, FÅR  
DU AUTOMATISK DISSE FORDELENE.* 


