
SC450

Niezawodność, wydajność 
i łatwość obsługi



Nacisk szczotki / padu wynoszący 
34 kg umożliwia osiągnięcie bardzo 
zadawalających efektów czyszczenia

Gumy dyszy ssącej mogą być używane 
dwustronnie, co redukuje koszty pracy 
maszyny, a ich wymiana nie wymaga użycia 
dodatkowych narzędzi

Wąż spustowy z elastyczną końcówką 
ułatwiający opróżnianie zbiornika



Ilość elementów na panelu sterującym 
ograniczona została do minimum

Dźwignia kontroli obecności operatora 
umieszczana w uchwycie dla wygodnej pracy

W projekcie modelu SC450 zawarliśmy ponad 100 letnie
doświadczenie Nifiska w łączeniu wydajności, 
niezawodności i ergonomii w maszynach czyszczących.
SC450 oferuje doskonałą wydajność czyszczenia podłóg 
w szkołach, biurach, punktach handlowych i niewielkich 
magazynach.
Jest zaprojektowany tak, aby zapewnić komfort pracy          
i zadawalające rezultaty czyszczenia przy jednoczesnej 
minimalizacji kosztów nabycia i używania maszyny. 
Dzięki temu otrzymujesz urządzenie o niskim zużyciu 
wody, detergentów i energii w bardzo atrakcyjnej cenie.

Model SC450 to:
· Niski poziom hałasu umożliwiający czyszczenie dzienne,
nawet w miejscach wrażliwych na hałas
· Polietylenowe zbiorniki odporne na korozję
· Uchwyty dyszy ssącej umożliwiające jej wypięcie               
w momencie uderzenia o przeszkodę
· Automatyczne wyłączenie silnika ssącego, gdy zbiornik 
jest przepełniony
· Łatwy dostęp do zbiorników umożliwiający 
bezproblemowe czyszczenie maszyny
· Elementy elektryczne umieszczone w wodoodpornej
skrzynce, zabezpieczającej je przed awarią spowodowaną
zalaniem wodą

PERFEKCYJNA KOMBINACJA
CENY I WYDAJNOŚCI

CZYSTA I SUCHA PODŁOGA DZIĘKI DYSZY 
SSĄCEJ O OPTYMALNIE DOBRANYM
KSZTAŁCIE



NIEZAWODNOŚĆ I SOLIDNOŚĆ
STAWIAMY NA PIERWSZYM MIEJSCU

Dane Techniczne
Opis Jednostka SC450 E SC450 Battery

Napięcie zasilania V 230 24

Moc znamionowa W 1650 810

Poziom ciśnienia akustycznego na wys. 1.5m dB(A) 70 68

Wydajność teoretyczna/praktyczna m2/h 2120/1060 2150/1272

Szerokość robocza mm 530 530

Zbiornik na roztwór/nieczystości litre 40/45 40/45

Średnica szczotki/padu mm 530 530

Nacisk szczotki kg 34 34

Prędkość obrotowa szczotki rpm 150 154

Wymiary komory na baterie (l x w x h) mm - 350x350x300

Długość x szerokość x wysokość (bez dyszy) mm 1174x760x980 1174x760x980

Ciężar samej maszyny kg 94 76

Ciężar roboczy kg 135 190

Dane techniczne mają charakter poglądowy i moga ulec zmianie.
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SC450 to łatwa obsługa nawet
dla mniej doświadczonych

operatorów.

Łatwy dostęp do wszystkich
komponentów maszyny

Wytrzymałe zbiorniki 
z polietylenu

Minimalny zakres konserwacji:
ładowanie baterii, czyszczenie

maszyny, wymiana gum
w miarę potrzeb - i maszyna

gotowa do pracy!

Wydajność: do 2150 m2 na
jednym ładowaniu baterii (w
zależności od modelu baterii)

Cicha praca to komfort obsługi

Niezawodność: dysza ssąca
wysuwa się z uchwytu przy
uderzeniu w przeszkodę, co
pozwala uniknąć dodatkowych
kosztów napraw i wymiany

Optymalne zużycie wody 
i detergentów w trybie pracy
Nilfisk EcoSolution

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).

Nilfisk Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 8, 05-800 Pruszków
tel.  022 738 37 50, fax. 022 738 37 51
biuro.pl@nilfisk.com
www.nilfisk.pl


