
Tehokasta puhdistusta kalustetuille alueille
- pesee, lakaisee ja kuivaa myös nurkat

SC250



Irrotettava kaksoissäiliö helpottaa tyhjennystä 
ja täyttöä

Helppo roska-astian tyhjennys ja puhdistus Etusuulakkeen nosto ohjauskahvasta mahdollistaa 
irtoroskien lakaisun pesun yhteydessä.

Säädettävä varsi on lukittavissa sopivaan työskentelyasentoon pestäessä laajempia alueita ja 
kallistettavissa kelluvaan asentoon pestäessä pöytien ja hyllyjen alta. 



Helppoa ja nopeaa lattioiden puhdistusta - 
lakaisee, pesee ja kuivaa yhdellä ajolla

Nilfisk SC250 on kompakti yhdistelmäkone nopeaan ja tehokkaaseen 
lattioiden puhdistukseen. Se pesee tehokkaasti sekä eteen että 
taaksepäin esimerkiksi hyllyjen ja huonekalujen alta.

Kevyt ja tuottava akkukäyttöinen kone matalalla äänitasolla, sovel-
tuu erityisesti päiväsiivouskohteisiin. Sopiva valinta esimerkiksi kaup-
poihin, kouluihin, ravintoloihin, kahviloihin, leipomoihin, pikaruoka-
ketjuille, hotelleille jne.

SC250 yhdistelmäkone on erittäin tuottava ratkaisu , koska se 
pesee, lakaisee ja kuivaa samalla kertaa niin eteen- kuin taaksepäinkin. 
Lika ja roskat irtoavat tehokkaasti 34 cm telaharjan avulla. Vielä 
tehokkaammin pinnat, kuten kitkalattiat, voidaan pestä mikrokuitu-
harjaa käyttämällä.

Puhdistuksen aikana on mahdollista nostaa etuimusuulaketta ja 
poistaa suuremmat roskat työskentelyasentoa muuttamatta ja 
työntekoa keskeyttämättä. Pesuliuoksen määrälle kaksi vaihtoehtoa 
kohteen mukaan.

· Tehokas: Pesu ja kuivaus sekä irtoroskien keruu samalla kertaa
· Korkea puhdistusteho: 34 cm telaharja tai mikrokuituharja 
· Tuottava: 6 litran puhdas- ja likavesisäiliö, jopa 40 minuutin yhtä-
 jaksoinen työskentely
· Tehokas: Nilfisk 36V Litiumakkuteknologia
· Helppokäyttöinen: ergonominen varsi voidaan säätää tilanteen   
 mukaan ja taittaa esimerkiksi säilytystä varten
· Informatiivinen näyttö kahvassa.
· Yhden kosketuksen painike aktivoi kaikki tärkeimmät toiminnot 
  ja hipaisupainikkeet tekevät käytöstä helppoa
·   Keskeytyksetöntä puhdistusta: kaksi pesuaineensyöttövaihtoehtoa
·   Veden loppumisen hälytys, suojaa konetta
·   Kevyt kantaa ja helppo säilyttää kompaktin rakenteensa ansiosta
 

Helppo käyttää, pesee myös 
nurkat

Koneen pesuteho on erinomainen käsimenetelmiin 
verrattuna.

Helppo liikutella kääntyvien pyörien ja ergono-
misen säädettävän kahvan ansiosta
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Tekniset tiedot

Kuvaus Yksikkö SC250

Tuotenumero 9087380020

Jännite V 36

Teho W 300

Äänitaso dB(A) 66 ±3

Puhdistusteho teoreettinen/todellinen m2/h 1360/680

Pesuleveys mm 340

Puhdas-/likavesisäiliö litra 6/6

Harjapaine kg max. 12

Harjanopeus rpm 1000

Max. käyttöaika min 40

Pituus x leveys x korkeus mm 630x425x400 

Paino akuilla kg 25

VAKIOVARUSTEET:

Telaharja valkoinen nylon •

Roskasäiliö •

Varaaja •

Akku •

SC250 tehonlähteenä toimii litiumakku, mikä 
on merkittävästi kevyempi ja pidempi käyttö-
ajaltaan kuin perinteiset lyijyakut. Litiumakulla 
yhtäjaksoinen käyttöaika on jopa 40 minuuttia 
- mikä on optimoitu akkujärjestelmän avulla. 
Se tarkkailee akkua käytön aikana ja lataa akun 
mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti. 

Huoltopalvelumme - 
suunniteltu tarpeittesi mukaisiksi

Nilfisk siivouskone toimii opti-
maalisesti kun se tarkastetaan ja 
huolletaan säännöllisesti. Siksi 
olemme luoneet kolme erilaista 
huoltosopimusmallia, erilaisiin 
tarpeisiin.

STANDARD-huoltosopimus
– ammattitaitoista huoltoa

Sopimus sisältää kaksi huol-
tokäyntiä vuodessa ja 48 tunnin 
vasteajan. Korjauskäynnit ja 
varaosat laskutetaan erikseen.

PLUS-huoltosopimus
– optimoitua suorituskykyä
Plus-sopimuksella sinulla on 
tiukka ote huolto- ja korjausku-
luistasi, ja samalla tiedät, että 
suorituskykysi ei koskaan vaarannu 
– sitä vain optimoidaan.

PREMIUM-huoltosopimus
–  pitkä käyttöaika

Jos käyttöaika on ehdottomasti 
tärkein kriteerisi ja suurin huolenai-
heesi, Premium-sopimus on oikea 
valinta. Siihen sisältyy huoltokäynti 
vuosineljänneksittäin eikä mitään 
taloudellisia yllätyksiä.


