
SC DUO 6P & 7P

Stasjonært høytrykksvaskeanlegg
med 2 pumper til krevende rengjøring



Velegnet til rengjøring innenfor:
• Bygg og anlegg
• Matvare- og legemiddelindustrien
• Detaljhandel og utleie

• Landbruk
• Verksteder

Kobling, utgangsvann.

Kobling, inngangsvann.

Innovativt kabinett av hardt
skum*. Robust og støyreduserende
lettvektskabinett som er
lett å demontere. Godkjent til
bruk i matvareindustrien.

Enkel og intuitiv i bruk.
Kun én av/på-knapp.

Påmontert, pulverlakkert
stålramme.

Lett adgang til motorpum-
peenheten. Kabinettet fjernes 
raskt og enkelt, uten bruk av 
verktøy, for direkte adgang til 
motorpumpeenheten.

Manometer.

Vibrasjonsdempende
føtter.

* EPP = Ekspandert polypropylen



Optimal rengjøringseffekt

Høy kvalitet
• NA6- og C3-motorpumpeenhet av høy kvalitet,  
 med messingtoppstykke
• 1450 o/min., 4 keramiske stempler og dobbelte  
 kulelager
• Arbeidstrykk på opptil 200 bar
• Vannmengde på opptil 5000 liter per time
• 70–80°C varmt inngangsvann gir optimal 
 rengjøringseffekt

Innovativt kabinett av skumplater
• Nyutviklet kabinett av hardt skum* – godkjent for bruk  
 i matvareindustrien – reduserer samtidig støynivået
• Påmontert, pulverlakkert stålramme

Kan skreddersys og er kostnadseffektiv
• Velg en basismodell, eller en med mange funksjoner, 
 og reduser de samlede eierkostnadene
• Ekstrautstyr omfatter rustfri stålramme og kabinett, 
 høytrykksinjektor, fjernbetjening, sikkerhetsavbryter  
 ved lav vanntilgang og tilbehørsholder
• Ekstrautstyr til oppfylling av EU-standarden EN 1717: 
 Vanntank med tilbakeslagstopp eller BA-ventil 
 (tilbakeslagsventil)

SC DUO-modellene 6P og 7P har forbedret yteevne i forhold til andre kaldtvannsvaskere med 2 pumper. Med høyere 
arbeidstrykk og økt vannmengde klarer den selv de mest krevende rengjøringsoppgaver raskt og enkelt.

Fleksibelt system som kan brukes av én eller to brukere som arbeider samtidig. Rengjøringseffekten er optimert, med 
en robust motorpumpeenhet med 4 stempler, og inngangsvannet kan være kaldt eller varmt, opptil 80°C.

SC DUO 6P og 7P er laget for krevende rengjøring og passer perfekt til bruk i melkerom og staller. Den er også 
perfekt til forarbeidingsutstyr, samlebånd og oppbevaringstanker i matvareindustrien og legemiddelindustrien. Av andre 
bruksområder kan vi nevne rengjøring av skipsdekk og produksjonsutstyr i skipsbransjen, samt i industrien. Fjerner også 
olje- og fettholdige rester, takket være muligheten for varmt inngangsvann og dobbelt rengjøringsmiddeldosering.

Konstruert for over 6 timers bruk per dag. Hver enkelt modell kan skreddersys, slik at den passer til de aktuelle 
rengjøringsoppgavene. Dette bidrar til å holde de samlede eierkostnadene nede.

SC DUO 6P & 7P

Oppbevaring av tilbehør. Ekstern vanntank med en
kapasitet på opptil 40 liter/minutt.

Kabinettet demonteres raskt, for
enkel tilgang til motorpumpe-
enheten.

Pumpens oljetank har nivåglass.

* EPP = Ekspandert polypropylen
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Spesialutviklet for nettopp
dine rengjøringsbehov
• Fleksibel: Anlegg med 2 pumper til 1 eller 2 brukere  
 Mer produktiv: Økt arbeidstrykk og vannmengde gir 
 raskere rengjøring
• Maks. rengjøringseffekt: Inngangsvann fra 
 70 °C (vanntank med tilbakeslagstopp) opp til 
 80°C (direkte vanntilslutning)
• Mange varianter: Kan skreddersys med ekstrautstyr til 
 den aktuelle rengjøringsoppgaven
• Innovativt kabinett av hardt skum: Godkjent til bruk i  
 matvareindustrien
• Robust: Påmontert, pulverlakkert stålramme
• Bekvem: Intelligent start/stopp-funksjon til motorpumpe-
 enheten gir mindre slitasje på pumpedelene
• Tidsbesparende vedlikehold: Lett adgang til motorpumpe-
 enheten og andre vitale deler

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

SC DUO 6P-170/3220 SC DUO 7P-180/2400

Pumpetrykk (bar/Mpa) 170/17 180/18

Vaskekraft (kg) 15,8 12,1

Vannmengde, Qmax/Qiec (l/time) 3220/3000 2400/2240

Max. temp. på inngangsvann - Direkte (°C) 80 80

Max. temp. på inngangsvann - m. flottørtank (°C) 70 70

Antall pumper (stk.) 2 2

Pumpe (RPM) 1450 1450

Dimensjoner, L x B x H (mm) 355x860x1000 355x860x1000

Vekt (kg) 180 160

Effekt (kW) 18,0 16,4

Spenning/faser/frekvens/forbruk (V/~/Hz/A) 400/3/50/32* 400/3/50/27*

Elkabel, lengde (m) 5 5

Dysestørrelse .0900 .0640

Egenskaper:

Stempler, type / antall (stk.) Keramiske / 4 Keramiske / 4

Automatisk start/stopp • •

Timeteller • •

Varsellampe for service • •

Standardutrustning:

Ergo kobling 1603101 1603101

Ingående vattenkoppling 1602945 1602945

Artikelnummer: 107340600 107340620

* Andre spenningsvarianter tilbys.

Nilfisk AS
Bjørnerudveien 24, 1266 Oslo
Tlf.: 22 75 17 70 - Faks.: 22 75 17 71
ordre.no@nilfisk.com
www.nilfisk.no


