
Wysoka wydajność sprzątania

SC2000



Łatwość czyszczenia dzięki całkowicie  
zdejmowanej pokrywie zbiornika  
na nieczystości.

System napełniania z automatycznym  
wyłącznikiem przy napełnieniu zbiornika 
(opcja)

Łatwość obsługi: Urządzenie wyjątkowo 
przyjazne dla użytkownika i łatwe w obsłudze. 
Panel sterowania z przyciskiem One-Touch 
oraz intuicyjny wyświetlacz zintegrowany 
w kierownicy.



Zbiornik odzyskujący w pełni przechylny 
umożliwia łatwy dostęp do komory  
akumulatora i systemu EcoFlexTM

Port USB jako opcja

Samojezdny mikro automat szorująco-zbierający Nilfisk SC2000 
znacznie ułatwia pracę w porównaniu z urządzeniem prowadzonym. 
Atrakcyjny wybór do biur, supermarketów, ośrodków sportowych, 
sklepów, restauracji, hoteli i instytucji takich jak szpitale i szkoły.
Już samo porównanie maksymalnej prędkości roboczej, która wynosi 
6 km/h ze średnią 4 km/h w przypadku maszyn prowadzonych,  
pokazuje, jak wielki wpływ może mieć SC2000 na zarówno  
produktywność jak i koszty sprzątania.

Łatwo nim manewrować nawet w wąskich przestrzeniach dzięki jego 
kompaktowym wymiarom. Dzięki trybowi cichej pracy zapewniającemu 
wyjątkowo niski poziom hałasu można używać tego urządzenia do 
sprzątania w ciągu dnia, nawet w pomieszczeniach wymagających 
szczególnej troski pod względem hałasu.
Czas przestojów jest również zminimalizowany dzięki systemowi 
dwóch kluczyków: 
- jeden niebieski klucz dla operatora z podstawowymi uprawnieniami 
- oraz jeden klucz żółty dla osoby nadzorującej z pełnymi uprawnianiami, 
co zapewnia zabezpieczenie przed błędami popełnianymi przez 
operatora.

·    Wydajność: wysoka prędkość (6 km/h), zbiorniki 70/70 l oraz  
3,5 godziny czasu pracy

·   Skuteczność: Szerokość szorowania 53 cm oraz duża moc  
zasysania na wszystkich rodzajach posadzek

·   SmartFlowTM: Automatyczne dozowanie przepływu wody  
i detergentów dostosowane do prędkości, co zapewnia doskonałe 
rezultaty oraz oszczędność wody i detergentów

·   Duża moc: funkcja podwójnego ciśnienia, dzięki której można  
czyścić bardzo zabrudzone miejsca, kiedy tylko zachodzi taka 
potrzeba

·   Niskie zużycie energii: silnik szczotkowy z kontrolą prędkości 
w zależności od stanu posadzki

·   Przyjazne dla użytkownika: automatyczne podnoszenie  
dysku i ssawy poprzez naciśnięcie przycisku One-Touch i kliknięcie 
wyłącznika w celu łatwej wymiany uchwytu szczotki lub pada

·   Łatwość obsługi: lekka ssawa z opatentowanym systemem pasków 
zapewniającym łatwą wymianę gum

Małych rozmiarów samojezdny 
automat szorująco-zbierający  
podwaja produktywność 
w cenie modelu prowadzonego
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Automatyczne podnoszenie 
ssawy przy ruchu  
wstecznym 

System dwóch kluczy 
z oddzielnymi ustawieniami 
dla nadzorcy i operatora

Ochronne zderzaki na  
dysku szczotki oraz  
ssawie w celu łagodzenia 
wstrząsów.

Siłownik do obniżania 
lub podnoszenia deku 
szorującego i ssawy 
poprzez naciśnięcie 
przycisku

Trwałe i odporne na  
chemikalia polietylenowe 

zbiorniki

System Ecoflex zapewnia  
wygodne ustawienia  

czyszczenia z detergentami 
i samą wodą. Wzrost mocy na 
60 sekund w celu zwiększenia 

ciśnienia wody, detergentu 
i nacisku szczotki jedynie 

w razie konieczności 

Przycisk kliknięcia  
założenia szczotki  

zapewniający łatwy montaż 
i demontaż szczotki/pada 

Łatwy dostęp do siedzenia 
operatora z obu stron;  
ergonomiczna pozycja 
robocza oraz wygodne 

umieszczenie pedału

Dane techniczne
Opis Jednostka SC2000 SC2000 Pełny pakiet
Napięcie V 24 24
Moc znamionowa W 450 450
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 68/62 ±3 68/62 ±3
Teoretyczny/rzeczywisty wskaźnik wydajności m2/h 3180/2230 3180/2230
Szerokość szorowania mm 530 530
Pojemność zbiornika odzyskującego/na roztwór litry 70/70 70/70
Średnica szczotki/wkładki mm 530/508 530/508
Ciśnienie szczotki kg 15/30 15/30
Prędkość szczotki obr./min. 155 155
Rozmiar komory na akumulator (dxsxw) mm 350x360x280 350x360x280
Długość x szerokość x wysokość cm 127x55x102 127x55x102
Ciężar (sam odkurzacz) kg 155 228
Masa robocza kg 342 342
CECHY:
Nilfisk SmartKey™ • •
Nilfisk SmartFlow™ • •
Technologia Nilfisk SilenTech™ • •
Przycisk OneTouch™ • •
Alarm ostrzeżenia o zasilaniu awaryjnym • •
Składany wąż spustowy z kontrolą przepływu • •
Przechylany zbiornik na nieczystości • •
Odczepiana ssawa • •
Automatyczne podnoszenie ssawy przy ruchu wstecznym • •
Wbudowana ładowarka - •
System Ecoflex - •
Tacka na nieczystości • •
Wąż napełniający • •


