
SC351

Optymalne powiązanie innowacji, 
solidności i wydajności
- Przełom w dziedzinie automatów szorujących



Innowacyjny system obrotowego deku 
szorującego to kluczowe rozwiązanie 
zapewniające skuteczne szorowanie 
i zbieranie wody. Możliwe szorowanie 
i zbieranie wody podczas jazdy zarówno 
w przód, jak i w tył.

Łatwy dostęp do wszystkich elementów 
urządzenia bez konieczności użycia 
narzędzi.

Cicha praca umożliwia czyszczenie w ciągu 
dnia nawet w miejscach wrażliwych na hałas.



Składany uchwyt pozwala przechowywać
SC351 nawet w niewielkich schowkach.

Zdjęcie, opróżnianie i napełnianie zbiorników
nie stanowi najmniejszego problemu.

Automat szorująco-zbierający Nilfisk SC351 to nie tylko 
następny model w gamie produktów. To przełomowe 
rozwiązanie, jakie może być zaoferowane wyłącznie 
przez producenta stawiającego na innowacje i rozwój. 
Przykładem tego jest zastosowany w maszynie wyjątkowy 
system obrotowego układu szczotki ze ze zintegrowaną 
dyszą ssącą. 
Obrotowy układ szorujący umożliwia szorowanie 
i zbieranie wody zarówno podczas jazdy w przód jaki 
i w tył. Dzięki temu czyszczenie staje się szybsze 
i łatwiejsze. Ponadto kompaktowa konstrukcja i duża 
zwrotność ułatwiają dostęp do miejsc, gdzie nie da się 
zastosować innych tego typumaszyn.
W firmie Nilfisk nie tylko projektujemy urządzenia, ale 
także oferujemy rozwiązania, które w pełni spełniają 
wymagania naszych Klientów.

• Najlepsza w tej klasie maszyna o kompaktowej 
budowie, pozwalająca na szorowanie i zbieranie 
wody podczas jazdy zarówno w przód, jak i w tył

• Pozwala czyścić nawet w trudno dostępnych 
miejscach, gdzie nie da się zastosować tradycyjnych 
automatów szorująco-zbierających

• Cicha praca umożliwia czyszczenie w ciągu dnia 
nawet w miejscach, gdzie obowiązują ograniczenia 
w zakresie hałasu

• Dostępne akumulatory Optima (opcja): wysoka 
wydajność, brak przestojów, mały ciężar, mniejsza 
ilość ołowiu, szybkie ładowanie

• Nacisk szczotki wynoszący 27 kg zapewnia wydajne 
szorowanie 

• Ergonomiczna konstrukcja minimalizuje zmęczenie 
podczas pracy, a obsługa nie wymaga specjalnego 
szkolenia

Wprowadzamy nowy standard
czyszczenia niedużych powierzchni

Łatwe, codzienne czyszczenie
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Dane Techniczne
Opis Jednostka SC351 Unit SC351 
Napięcie V 12 V 12
Moc znamionowa W 500 W 500
Poziom hałasu na poziomie 1,5 m dB(A) 64 dB(A) 64
Wydajność teoretyczna/praktyczna m2/h 1480/890 m2/h 1480/890
Szerokość robocza mm 370 mm 370
Maksymalna prędkość km/h 4 km/h 4
Zbiornik roztworu/wody brudnej litr 11/11 litre 11/11
Średnica szczotki/padu mm 370 mm 370
Nacisk szczotki kg 27 kg 27
Prędkość szczotki rpm 140 rpm 140
Długość x szerokość x wysokość cm 73x43.5x47 cm 73x43.5x47
Ciężar netto kg 44 kg 44
Ciężar maszyny gotowej do pracy kg 80 kg 80

Dane techniczne mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie.
96

03
04

06
-0

6/
13

Regulowany / składany
uchwyt to łatwy transport

i przechowywanie

Wbudowana ładowarka 
w standardzie

Wymiana szczotki i gum dyszy
bez użycia narzędzi

Łatwa regulacja pochylenia
układu szorującego

Czytelny panel kontrolny

Przezroczysta pokrywa 
zbiornika na nieczystości
pozwala kontrolować stan jego
napełnienia

Opatentoany system 
demontażu gum dyszy ssącej

Obrotowy układ szorujący ze
zintegrowaną dyszą ssącą
umożliwia pracę w przód i w tył

Duże odbojniki zabezpieczające
dek szorujący

NIEZAWODNOŚĆ TO NASZA 
DEWIZA

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).


