
Nopeuta lattioiden puhdistusta
– kompaktilla ja tuottavalla yhdistelmäkoneella

SC401



Hyvä imuteho kaarevan ja kevyen muovisen 
suulakkeen ansiosta. Suulakekumit 
patentoidulla elastisella pikakiinnityksellä. 
imukumi on helppo vaihtaa.

Ergonominen ohjauskahva kosketusantureilla, ja 
OneTouch™-painikkeella ja selkeillä merkinnöillä 
tekevät koneesta käyttäjäystävällisen ja 
helppokäyttöisen uusille käyttäjille.

Pesuaineen annostelujärjestelmän ansiosta 
pesun voi tehdä pelkällä vedellä ja pesuainetta 
voi lisätä vain tarvittaessa.



Nilfisk SilenTech™ -tekniikka alentaa 
äänitasoa 65 dB(A):sta – aina 
60 dB(A):han hiljaisessa toimintatilassa.

Kompakti Nilfisk SC401 antaa nopeutta, täsmällisyyttä ja 
helppokäyttöisyyttä, joiden avulla lattioiden siivoustulosta 
voi parantaa. Tehokas kone on myös erittäin hiljainen, 
mikä mahdollistaa päiväsiivouksen – myös meluherkissä 
kohteissa. 

SC401-yhdistelmäkoneessa käytetään toimivaksi 
todistettua ja hyväksyttyä Nilfisk-tekniikkaa. Se parantaa 
tuottavuutta jokapäiväisessä siivouksessa, kuten 
toimistoissa, myymälöissä, hotelleissa, kouluissa, 
sairaaloissa ja korjaamoissa. Hyvän ja yhtenäisen 
siivoustuloksen varmistaa 43 cm levyinen 
harjayksikkö, johon voi asentaa harjan tai laikan. 
Kaarevan, kevyen imusuulakkeen jäljiltä lattia on aina 
täysin kuiva, ja koneen siivousteho jatkuu kauan: jopa 
4 tuntia jatkuvaa pesua ja kuivausta täydellä akulla ja jopa 
100 minuuttia ennen kuin pesuvesisäiliö pitää täyttää. 

Helppokäyttöisen koneen käytön voi aloittaa vähäisellä 
koulutuksella. Neljän pyörän ansiosta SC401 on helppoa 
ohjata ja OneTouch™-painikkeesta kaikki toiminnot voi 
käynnistää yhdellä painalluksella. Lisäksi siivousasetuksia 
voi muuttaa ohjauspaneelin kolmella selkeällä painikkeella.

Koneen saa akkukäyttöisenä tai johdollisena. Akkuversiota 
saa myös vetomoottorilla, joka parantaa ergonomiaa ja 
käyttömukavuutta.

·   kompakti rakenne ja helppo ohjattavuus
·   Tuottoisa ja tehokas imumoottori varmistaa täydellisen  
 siivoustuloksen ja kuivan lattian.

·   Click-on/off-järjestelmällä varustettu harjayksikkö ja  
 kevyt imusuutin ilman  letkuliitintä

·   Patentoidun elastisen pikakiinnityksen ansiosta 
imusuulakkeen

   huoltaminen on helppoa ja yksinkertaista.
·   Annostelujärjestelmä estää pesuaineen 
   yliannostelun – ratkaisu on ympäristöystävällinen ja
   säästää kustannuksia.

Hyvä ja yhtenäinen puhdistustulos 
tunnin toisensa jälkeen



Nilfisk Oy
Koskelontie 23 E, FI-02920 Espoo
Puh: +358 207 890 600
asiakaspalvelu.fi@nilfisk.com
www.nilfisk.fi

Luotettavuus on meidänkin mottomme, 
kun on kyse palvelusta.
Nilfisk-kone toimii  
ihanteellisesti, kun sitä huolletaan 
ja hoidetaan säännöllisesti. Siksi 
suosittelemme aina kokonaisval-
taista huoltoratkaisua: 
kolmea palvelutasoa erilaisiin 
tarpeisiin ja 
tarvittaessa vaihtokone 
kriittisiin tilanteisiin.

Huoltosopimus STANDARD 
– ammattitaitoista huoltoa

Sopimus kattaa kaksi 
huoltokäyntiä vuodessa ja 
48 tunnin vasteajan. 
Vikatilanteiden huoltokäynnit ja 
varaosat laskutetaan erikseen.

Huoltosopimus PLUS 
– optimoitua suorituskykyä 
varten
PLUS-ratkaisulla saat 
lujan otteen huolto- ja korjausku-
stannuksista ja tiedät, ettet joudu 
koskaan tinkimään suoritusky-
vystä, vaan sitä optimoidaan. 

Huoltosopimus PREMIUM 
– maksimoitu käyttöaika

Jos käyttöaika on ehdottomasti 
tärkein prioriteettisi ja huolenai-
heesi, Premium-huoltosopimus 
on paras vaihtoehto. Siihen 
sisältyy
huoltokäynti kolmen kuukauden 
välein eikä äkillisiä taloudellisia 
yllätyksiä tule.  

Tekniset tiedot

Kuvaus Kone SC401 43 B SC401 43 BD SC401 43 B FULL PKG SC401 43 BD FULL PKG SC401 43 E

Tuotenumero 9087391020 9087393020 9087390020 9087398020 9087392020

Jännite V 24 24 24 24 230 V – 50–60 Hz

Nimellisteho W 500 600 500 600 1000

Melutaso 1,5 m päässä dB(A) 65 (60) ±3 65 (60) ±3 65 (60) ±3 65 (60) ±3 68 ±3

Puhdistusteho teoreettinen/todellinen m2/t 1720/1032 2150/1290 1720/1032 2150/1290 1720/860

Puhdistusleveys mm 430 430 430 430 430

Pesu-/likavesisäiliö litraa 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30

Harjapaine kg 25. 25. 25. 25. 30

Harjojen lukumäärä ja tyyppi 1 kiekko 1 kiekko 1 kiekko 1 kiekko 1 kiekko

Harjan/laikan pyörimisnopeus kierrosta 
minuutissa 140 140 140 140 170

Akkulokeron koko (P x L x K) mm 350x350x260 350x350x260 350x350x260 350x350x260 -

Mitat (P x L x K) mm 1180x720x1055 1180x720x1055 1180x720x1055 1180x720x1055 1180x720x1055

Paino käyttövalmiina kg 151 166 151 166 144

OMINAISUUDET:

Akullinen malli • • • •

Johdollinen malli •

Vetomoottorillinen malli • •

OneTouch™-painike • • • • •

Harjayksikön automaattinen kiinnitys ja irrotus • • • •

Nilfisk SilenTech™ ja hiljainen toimintatila • • • •

Joustava tyhjennysletku virtauksen säädöllä • • • • •

Roskasuodatin likavesisäiliössä • • • • •

Täyttöletku • • • • •

Pesuaineen annostelujärjestelmä • •

Puhdistusleveys

430 mm

Pesu- ja lika-
vesisäiliö

30/30 l

Puhdistusteho

2150 m2/t


