
Mistrz czyszczenia małych powierzchni

SC100



Po zastosowaniu opcjonalnego zestawu 
dywanowego ze specjalnymi listwami 
SC100 nadaje się również do usuwania 
plam z dywanów, chodników czy niewielkich 
obszarów wykładzin tekstylnych

Głowica szorująca może wjeżdzać pod 
przeszkody o wysokości prześwitu ok. 25 cm

Zbiornik detergentu bardzo łatwo napełnić, 
nawet z kranu o niskim profilu wylewki



Opcjonalny wąż ssący pozwala czyścić 
szczeliny i inne miejsca, gdzie maszyna 
w normalnym trybie nie dotrze.

Intuicyjny panel dotykowy i kontrolka 
ostrzegająca o niskim poziomie roztworu 
w zbiorniku uniemożliwiają używanie maszyny 
bez roztworu.

Nilfisk SC100 to niewielka maszyna szorująco-susząca do gruntownego 
czyszczenia podłoży w wąskich, trudno dostępnych miejscach. Sprzątanie 
jest szybsze i dokładniejsze niż w przypadku użycia wiadra i mopa.

Dobra jakość za dobrą cenę – idealny wybór dla niewielkich sklepów, 
szkół, restauracji, kawiarni, stacji benzynowych, piekarni, sieci “fast food”, 
hoteli, firm sprzątających ale i do gospodarstw domowych.

SZYBKIE, ŁATWE I WYDAJNE SPRZĄTANIE
• Mycie i suszenie odbywa się w jednym przejeździe – podłoga gotowa do 
użytku natychmiast po myciu
• Dwie wartości przepływu roztworu zapewniają skuteczne mycie 
(czerwona dioda na panelu wskazuje brak roztworu)
• Ergonomiczny uchwyt do obsługi jedną lub dwoma rękami
• Łatwe przenoszenie z miejsca na miejsce – ciężar tylko 12 kg

BEZPIECZNE I HIGIENICZNE OTOCZENIE
• Płaski kształt i łatwy dostęp do zbiornika zwrotnego umożliwia usunięcie 
z niego 100% zanieczyszczeń
• Zrobi, to czego inne maszyny nie potrafią - niski profil części czyszczącej 
oraz jej przesunięcie względem osi maszyny umożliwiają mycie w trudno 
dostępnych miejscach
• Łatwa i szybka konserwacja maszyny sprawia, że jest ona zawsze 
czysta i gotowa do pracy

ZREDUKOWANE CAŁKOWITE KOSZTY SPRZĄTANIA
• Elastyczne tryby pracy: przepływ roztworu Eco dla mniej zabrudzonych 
obszarów i przepływ podwójny dla usuwania plam lub mycia obszarów 
bardziej brudnych
• Wszystkie funkcje maszyny zatrzymują się w położeniu pionowym 
uchwytu. Kiedy maszyna nie jest używana szczotka ani listwy nie dotykają 
podłogi i nie następuje wypływ roztworu
• Wytrzymała aluminiowa rama gwarantuje niezawodność i długi czas 
eksploatacji
• Korek wlewu do zbiornika służy również do odmierzania detergentu, co 
zapewnia roztwór zawsze posiada odpowiednie stężenie 

Kompaktowy automat szorująco-zbierający 
do czyszczenia podłóg

Zbiorniki na wodę i nieczystości bardzo łatwo
demontuje się z urządzenia w celu ich umycia,
napełnienia lub opróżnienia.
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NIEZAWODNOŚĆ TO NASZA DEWIZA

Zdejmowany zbiornik można 
łatwo napełnić w zlewie

Listwy ssące można podnieść, 
aby zwiększyć intensywność 
szorowania w celu usunięcia 
uporczywych zabrudzeń czy 
plam.

Szczotka przesunięta względem 
osi maszyny umożliwia mycie 
podłóg pod przeszkodami.

Ergonomiczny uchwyt można 
pochylić w dół, aby skutecznie 
wyczyścić podłogę pod niskimi 
przedmiotami np. kaloryfery, 
szafki. Odłączany kabel 
można powiesić na haczyku na 
uchwycie.

Intuicyjny panel dotykowy 
i kontrolka ostrzegająca o niskim 
poziomie roztworu w zbiorniku 
uniemożliwiają używanie maszyny 
bez roztworu.

Po ustawieniu uchwytu 
w położeniu pionowym wszystkie 
funkcje są automatycznie 
zatrzymywane, a szczotka 
i listwy nie dotykają podłogi.

Filtr silnika ssącego i filtr roztworu 
chronią elementy wrażliwe 
i zapewniają niezawodność 
maszyny.

Dwa ustawienia przepływu wody 
zapewniają doskonałe umycie 
nawet bardzo zabrudzonych 
miejsc

Dane Techniczne

Opis Unit SC100 SC100 Full package
Napięcie zasilania V 220-240 220-240
Moc znamionowa W 800 800
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 72 ± 2 72 ± 2
Wydajność teoretyczna / praktyczna m2/h 620/310 620/310
Szerokość robocza mm 310 310
Zbiornik na roztwór / nieczystości litr 3/4 3/4
Prędkość obrotowa szczotki rpm 2100 2100
Długość x szerokość x wysokość cm 40x36x115 40x36x115
Ciężar samej maszyny kg 12 12
Ciężar roboczy kg 15 15
ZALETY:
Odłączany, 10 metrowy przewód zasilający • •
Dioda wskazująca brak roztworu • •
Dwie wielkości wypływu roztworu • •

Połączone zbiorniki wody brudnej 
i na nieczystości • •

Komfortowy uchwyt • •
Wąż ssący do czyszczenia ręcznego •
Zestaw do czyszczenia wykładzin •
Urządzenie od razu gotowe do pracy • •

• = wyposażenie w standardzie
= wyposażenie opcjonalne

Urządzenie Nilfisk działa  
w sposób optymalny, kiedy  
jest regularnie serwisowane 
i konserwowane. Z tego względu 
stworzyliśmy optymalne 
rozwiązanie  serwisowe: 
Trzy poziomy serwisowania 
odpowiadające różnym wymogom 
i zapewniające w ramach dostępnych 
opcji  zastępcze urządzenie 
w  krytycznych  sytuacjach.

Pakiet Standard - 
Profesjonalna konserwacja

W pakiecie zapewniamy 
wykonywanie przeglądów 
okresowych przez  
wykwalifikowanych i regularnie 
szkolonych techników Nilfisk 
oraz kontrolę nad kosztami 
dojazdu i robocizny w ramach 
usługi. 

Pakiet Plus - 
Optymalne wyniki

W rozwiązaniu Plus 
gwarantujemy kontrolę 
nad kosztami robocizny 
i dojazdu do wszystkich 
przeglądów i napraw oraz 
pewność, że Twoja wydajność 
nigdy nie spadnie. 

Pakiet Premium - 
Maksymalizacja czasu pracy

Jeżeli Twoim priorytetem 
i największym zmartwieniem 
jest czas sprawnego działania, 
to ten program jest dla Ciebie. 
W tym rozbudowanym 
pakiecie uwzględnione są wszystkie 
niespodziewane koszty związane 
z eksploatacją maszyny (także te 
związane np. z nieprawidłowym 
użytkowaniem).

Dane techniczne mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie.


