SC500

TUOTTAVAA PUHDISTUSTA
PIENIMPIÄ YKSITYISKOHTIA MYÖTEN

TALOUDELLINEN JA
ERGONOMINEN
YHDISTELMÄKONE
Nilfisk SC500 yhdistelmäkone on suunniteltu parantamaan tuottavuutta sekä vähentämään puhdistuksen kokonaiskustannuksia. Kone
on käyttäjäystävällinen ja siinä on monia hyviä teknisiä ominaisuuksia,
joiden ansiosta puhdistuksessa voidaan käyttää vähemmän vettä ja
pesuainetta. SC500 on luotettava valinta esimerkiksi siivousyrityksille,
sairaaloille, kouluille, toimistoille, supermarketeille, kaupoille, urheilukeskuksiin, ravintoloille, hotelleille jne.
Veden ja pesuaineen lisäys säätyy automaattisesti koneen nopeuden
mukaan, mikä antaa tasaisen puhdistutuloksen ja käyttäjän voi keskittyä ainoastaan puhdistustustehtävään.
SC500 yhdistelmäkoneessa on useita toimintoja, jotka auttavat
vähentämään puhdistuskustannuksia. Ekologinen Nilfisk Ecoflexannostelujärjestelmä mahdollistaa joustavamman pesuaineen käytön
tai pesun pelkällä vedellä vain yhdellä painikkeen kosketuksella. SC500
on niin hiljainen, että on täysin mahdollista siivota päivällä ja vähentää
siten kustannuksia.

• TEHOKAS: 53 cm harjayksikkö, joka huomioi lattian
epätasaisuudet ja pitää pyörimisnopeuden vakaana
• KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN: Harjayksikön lasku/nosto
sähköisesti yhdellä painalluksella
• TASAINEN SIIVOUSTULOS: Pesuaineen/veden syöttö säätyy
automaattisesti työskentelynopeuden mukaan
• Tehokas: harjapaineen lisäys tarvittaessa
• Tehokas säätöjen tarkkailu: Erilliset peruskäyttäjä ja vastuuhenkilö –
avaimet
• Muovinen suulake, suulakekumit patentoidulla elastisella
pikakiinnityksellä

Ergonominen nopeuden ja suunnan ohjausyksikkö
informatiivisella näytöllä.

Tuottava: 45/45 litran vesisäiliöt ja jopa 5 tunnin
käyttöaika olosuhteista riippuen

Tarvikesäilytyslaatikko integroidulla mopinpidikkeellä
(lisävaruste).

Vedentäyttöjärjestelmä pikaliittimellä ja automaattisella
pysäytyksellä säiliön ollessa täynnä (lisävaruste).

Sopii täydellisesti päiväsiivoukseen: äärimmäisen
matala äänitaso vain 60 dB(A),mm. hiljaisen imumoottorin ansiosta.

SC500
YHDISTELMÄKONE

Pesuleveys

53cm

Pesuleveys

Puhdaslikavesisäiliö

Tuottavuus

2650m2/t

45l /45l
Puhdas-/likavesisäiliö

Tuottavuus

Kaksinkertainen harjapaine –
jopa 30 kg –
erittäin likaisille alueille

Kestävät polyeteenisäiliöt

Likavesisäiliö voidaan nostaa pois,
jotta päästään helposti käsiksi
akkuihin ja Ecoflex-järjestelmään

Tehokas säätöjen tarkkailu:
Erilliset peruskäyttäjä ja
vastuuhenkilö –avaimet

Veden ja pesuaineen lisäys säätyy
automaattisesti koneen nopeuden
mukaan, mikä antaa tasaisen
puhdistustuloksen

Sopii myös päiväsiivoukseen:
imumoottorin äänipaine niinkin
alhainen kuin 60 ±3 dB(A)

Käyttäjäystävällinen: Harjayksikön lasku/nosto sähköisesti
yhdellä painalluksella

Helppo käsitellä: Muovinen
suulake, suulakekumit
patentoidulla elastisella
pikakiinnityksellä

TEKNISET TIEDOT
KUVAUS

Yksikkö

Tuotenumero

SC500 53 B

SC500 53 B FULL PKG

9087351020

9087350020

Jännite

V

24

24

Nimellisteho

W

930

930

Äänipaine v./ 1,5 m

dB(A)

63 (60) ±3

63 (60) ±3

Tuottavuus teoreettinen/todellinen

m2/h

2650/1590

2650/1590

Pesuleveys

mm

530

530

Puhdas- / likavesisäiliö

litraa

45/45

45/45

Harja/laikka

mm

530/508

530/508

Harjapaine

kg

15/30

15/30

Harjanopeus

rpm

155

155

Mitat, L x P x K

cm

127,7 x 72 x 106,3

127,7 x 72 x 106,3

Nettopaino

kg

83

85

Bruttopaino käyttövalmis

kg

205

207

Pehmeä tyhjennysletku virtauksensäädöllä

•

•

Roska-astia likavesisäiliössä

•

•

OMINAISUUDET

Sisäänrakennettu varaaja

•

Akku

•

Ecoflex-järjestelmä

•

• = Vakiovaruste
= Lisävaruste

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

NILFISK-HUOLTOSPIMUKSET
Me ymmärrämme, että jokaisella asiakkaalla on erilaiset tarpeet. Kun allekirjoitat huoltosopimuksen Nilfisk-Advancen kanssa, voit
valita useista erilaisista huoltosopimuksista, jotka on suunniteltu vastaamaan erityistarpeitasi. Olemme valmiit auttamaan sinua valitsemaan huoltosopimuksen, joka parhaiten sopii toimintaasi.

Nilfisk-Advance
huoltosopimus

STANDARD

STANDARD-huoltosopimus
- Ammattitaitoista huoltoa
Sopimuksesi sisältää kaksi huoltokäyntiä
vuodessa ja 48 tunnin vasteajan. Konerikkokäynnit ja varaosat laskutetaan
erikseen.

Nilfisk-Advance Oy Ab
Koskelontie 23 E
02920 Espoo
Puh: 0207 890 600
www.nilfisk.fi

Lue lisää www.nilfisk.fii

Nilfisk-Advance
huoltosopimus

PLUS

PLUS-huoltosopimus
- Optimoitua tuottavuutta
Plus-sopimuksella sinulla on
tiukka ote huolto- ja korjauskuluistasi, ja samalla tiedät, että
suorituskykysi ei koskaan vaarannu – sitä vain optimoidaan.

Nilfisk-Advance
huoltosopimus

PREMIUM

PREMIUM-huoltosopimus
- Maksimoitu käyttöaika
Maksimi vasteaik aon 24 h.Jos
käyttöaika on ehdottomasti tärkein
kriteerisi ja suurin huolenaiheesi, Premium-sopimus valintasi. Siihen sisältyy
huoltokäynti vuosineljänneksittäin
eikä mitään taloudellisia yllätyksiä.

