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A kép illusztrációként szolgál. 

Magas hatékonyság már pusztán a gép sebességének köszönhetően is,
egyidejűleg seper, súrol és szárít előre és hátramenetben. A 34cm-es
hengerkefe minden hulladékot, szennyeződést hatékonyan távolít el.  Még
alaposabb seprés nélküli tisztítás érdekében válassza a mikroszálas
hengert.
Tisztitás közben, a vezetőülésből irányítva megállás nélkül felszedi a
nagyobb hulladékokat az elülső felszívó fej felemelésével. Két különféle
folyadékáramlási fokozatot tud beállítani az adott tisztítási feladatnak
megfelelően. Két tulajdonság, amivel időt és pénzt takarít meg
kompromisszumok nélkül, tökéletes tisztítási eredményt kap.

• Hatékony: Seprés, súrolás és szárítás egy időben
• Magas tisztítási teljesítmény: 34 cm-es hengerkefe vagy

mikroszálas henger
• Produktív: A 6 literes tiszta és piszkos víz tartály újratöltés nélkül

megnöveli az üzemidőt 40 percre
• Erős: Nilfisk 36V Lithium akkumulátor
• Könnyű használat: Az ergonomikus fogantyúnak köszönhetően

szabadon mozgó vagy szállítás esetén összehajtott pozícióba állítható
• Automata: Informatív kijelző a fogantyún
• Teljeskörű irányítás: OneTouch gomb minden alapvető funkciót aktivál, a fogantyúba épített érintő szenzorok megkönnyítik a működtetést
• Non-stop tisztítás: A víz/tisztítószer beállítás váltogatható
• Biztonságos: Jelző figyelmeztet, ha kifogyott a víz, ezáltal védi a gépet
• Kényelmes: Könnyű szállítani a kompakt design-nak és kis súlynak köszönhetően
• Alacsony költségek (TCO): Hosszú élettartam, nem szükséges semmilyen

szerszám, eszköz a vizsgálatához, szervizeléséhez és karbantartásához.

A Nilfisk SC250 egy kompakt padlótisztító, kemény padlófelületek gyors
és hatékony tisztítására kialakítva, minden sarokba elér és eredményesen
takarítja a padlót előre- és hátramenetben - a bútorok és polcok alatt is.

Egy könnyű, halk és hatékony gépet kap napközbeni használatra, akkumulátorral
ellátva. Vonzó ajánlat boltok, iskolák, éttermek, kávézók,
pékségek, gyorséttermek, hotelek, takarító cégek, stb. számára.

● Alaptartozékok

Model Scrubber SC250 34
C B

Cikkszám 9087380020

TERMÉK JELLEMZŐK

Kompakt kivitel ●

Lítium akkumulátor ●

Használatra készen szállítva (teljes csomag) ●

One Touch Button ●

Tank in tank solution ●

Scrubbing and sweeping ●

Padlótisztítók SC250
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Technikai jellemzők Scrubber SC250 34
C B

Feszültség (V) 36

Szigetelési osztály III

Névleges teljesítmény (W) 300

Energiafogyasztás (KW) 0.3

Szívómotor teljesítménye (W) 180

Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744) 66 ±3

Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA) 1360/680

Működési idő (MIN) 40

Üzemi vibrációs szint m/s2 < 2.5

Vízszállítás (L/PERC) 0.15/0.3

Tiszta/piszkosvíz-tartály (L) 6/6

Felszívófej szélessége (MM) 340

Kefenyomás (KG) Max 12

Kefe fordulatszáma (RPM) 1000

Kefe száma és típusa 1 Cyl

Hosszúság x szélesség x magasság (MM) 630x425x400

Össztömeg (GVW) (KG) 32

Nettó tömeg (KG) 25

Szállítási súly (KG) 30

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok
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