
Fejer, vasker og tørrer gulvet helt ind i hjørnerne

Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.

16903

Billedet kan variere fra den valgte model

Gulvvaskeren fejer, vasker og tørrer gulvet på samme tid med høj
hastighed - i begge retninger. Det giver en høj produktivitet. Stykker af
affald, snavs og selv det mindste støv fjernes effektivt af den 34 cm brede,
cylindriske børste. For mere dybdegående rengøring uden opfejning, kan
mikrofibervalsen anvendes.
Under arbejdet kan forreste sugefod nemt hæves for opfejning af
affaldsstykker, uden at man er nødt til at stoppe gulvvaskningen. Med to
niveauer af vanddosering, er det let at tilpasse maskinen så den passer til
opgaven. To enkle måder at spare tid og omkostninger på - uden at gå på
kompromis med resultatet.

• Effektiv: Fejer, vasker og tørrer gulvet på samme tid
• Høj rengøringseffekt: 34 cm cylindrisk børste eller mikrofibervalse
• Produktiv: 6-liters rent- og snavsevandstank giver op til 40 minutters

køretid
• Kraftfuld: Med Nilfisk højkvalitets 36V Lithium batteri teknologi
• Brugervenlig: Det ergonomiske håndtag kan justeres i faste positioner,

anvendes fritflydende eller foldes ved opbevaring og transport
• Intuitiv og selvforklarende: Informativt display på håndtaget
• Nem kontrol: One-Touch™-knap, der aktiverer alle væsentlige

funktioner, og touch-føler i håndtaget
• Sikker: Vandsensoren beskytter maskinen mod unødig slidtage
• Praktisk: Nem at løfte og transportere med kompakt konstruktion og lav vægt
• Lave ejeromkostninger (TCO): Lang levetid med inspektion, service og vedligeholdelse helt uden brug af værktøj

Nilfisk SC250 er en kompakt gulvvasker til hurtig og effektiv rengøring af hårde gulve. Den kommer helt ind i hjørnerne og rengør effektiv i begge
retninger - også under møbler og reoler.
Du får en effektiv batteridrevet letvægtsmaskine, med et lavt støjniveau, som dermed er velegnet til rengøring i dagtimerne.
 Det perfekte valg til butikker, skoler, restauranter, caféer, bagerier, fastfoodkæder, hoteller, rengøringsfirmaer m.v.

● Standard udstyr

Medfølgende tilbehør Ref. nr. Min.
nødvendig SC250 34C B

CylinderbørsterCylinderbørsterCylinderbørsterCylinderbørster

Cylinderbørste medium nylon hvid 340 mm 9100002066 1 ●

SugegummiSugegummiSugegummiSugegummi

Sugefod kit 360 mm 9100002064 0 ●

Batterier og opladereBatterier og opladereBatterier og opladereBatterier og opladere

Batteri kit Lithium m. oplader 9100002056 1 ●

DiverseDiverseDiverseDiverse
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Medfølgende tilbehør Ref. nr. Min.
nødvendig SC250 34C B

Opsamlingsbakke plast 9100001964 1 ●

Model SC250 34C B

Ref. nr. 9087380020

PRODUKT EGENSKABER

Kompakt design ●

Lithium batteri ●

Leveres klar til brug (komplet) ●

One-Touch knap ●

2 tanke i 1 ●

Gulvvask og opfejning ●

Tekniske specifikationer SC250 34C B

Spænding (V) 36

Isolationsklasse III

Nominel effekt (W) 300

Nominel effekt (kW) 0.3

Sugemotor, effekt (W) 180

Lydniveau v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A)) 66 ±3

Kapacitet, teoretisk/praktisk (m²/time) 1360/680

Driftstid (min.) 40

Vibrationsniveau, håndtag (m/s²) < 2.5

Vandmængde (l/min.) 0.15/0.3

Rent-/snavsevandstank (l) 6/6

Sugefodsbredde (mm) 340

Børstemotor, tryk (kg) Max 12

Børstemotor, hastighed (RPM) 1000

Børster, antal / type 1 Cyl

Dimensioner, L x B x H (mm) 630x425x400

Bruttovægt køreklar (kg) 32

Nettovægt (kg) 25

Forsendelsesvægt (kg) 30

Gulvvaskere SC250
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● Standard udstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør Ref. nr. Min.
nødvendig SC250 34C B

CylinderbørsterCylinderbørsterCylinderbørsterCylinderbørster

Cylinderbørste blød nylon sort 340 mm 9100002069 1 ○

Cylinderbørste hård Grit 320 grå 340 mm 9100002067 1 ○

Cylinderbørste medium nylon hvid 340 mm 9100002066 1 ●

Cylinderbørste mikrofiber 340 mm 9100002068 1 ○

DiverseDiverseDiverseDiverse

Opsamlingsbakke plast 9100001964 1 ●

Batterier og opladereBatterier og opladereBatterier og opladereBatterier og opladere

Batteri kit Lithium m. oplader 9100002056 1 ●

SugegummiSugegummiSugegummiSugegummi

Sugefod kit 360 mm 9100002064 0 ●

Gulvvaskere SC250


