SC400

kompakti yhdistelmäkone
suuren koneen
ominaisuuksilla

enemmän
toiminnallisuutta,
vähemmällä
Nilfisk SC400 tarjoaa ison yhdistelmäkoneen puhdistustehokkuutta
ja joustavuutta pienessä koossa, jota on helppo käsitellä ja tehokas
käyttää. Tämä kone sopii erinomaisesti päivittäisiin puhdistustehtäviin
esimerkiksi kouluissa, laitoksissa, hotelleissa ja pienissä myymälöissä.
Innovatiivinen ohjauskahva LED-näytöllä kertoo akun varaustason ja
veden määrän säiliössä. Sähköinen vedenvirtauksen säätö, turvapainike ja harjan irroitus mahdollistavat koneen täydellisen kontrolloinnin.
Helppoa, tehokasta ja turvallista puhdistusta. SC400 tarjoaa parempaa liikuteltavuutta, sen avulla on helppo puhdistaa myös seinän
vierustoilta ja muiden esteiden läheltä. Uudelleenmuotoiltu imusuulake poljinnostimella on erittäin kätevä ja tekee päivittäisestä työstä
mukavampaa ja tehokkaampaa.
Kuten kaikki Nilfiskin koneet, SC400 on kehitetty asiakkaan tarpeet
huomioon ottaen. Loistava ergonomia ja yksinkertaiset toiminnot
vähentävät työn rasitusta ja koulutuksen tarvetta. Voit tehdä työsi
tehokkaammin, sekä säästää aikaa ja rahaa.

SC400: Aitoa Nilfisklaatua, luotettavuutta,
suorituskykyä

· 43 cm harjayksikkö ja 23-litran säiliö tarjoavat ison koneen
tuottavuuden ilman, että helppokäyttöisyys ja liikuteltavuus kärsii
· Kätevä säädettävä ohjauskahva LED-näytöllä kertoo akun 		
varaustason ja veden määrän säiliössä. Kaikki toiminnot on integroitu.·
· Sähköinen vedenvirtauksen säätö, turvapainike ja harjan irroitus
helposti ohjauskahvassa olevasta vivusta
· Helppokäyttöinen uudelleenmuotoiltu imusuulake polkimella
· Käyttäjällä harjayksikön säätömahdollisuus, sallii pidon lisäämisen/
vähentämisen tarvittaessa > parantaa liikuteltavuutta eri olosuihteissa
· Parempi liikuteltavuus mahdollistaa puhdistuksen myös seinien 		
vierestä ja takaa tehokkaan ja helpon puhdistuksen

Sivulle sijoitettu pesuharja ja seiniä suojaava ohjauspyörä auttavat siivouksessa vahingoittamatta seiniä ja
huonekaluja.

Sisäänrakennettu varaaja vähentää seisonta-ajan
minimiin. Akut voi ladata tarvittaessa missä ja milloin vain.

Vedentäyttöletku helpottaa säiliön täyttämistä mistä
tahansa lähettyvillä olevasta vesihanasta ja vähentää
seisonta-aikaa huomattavasti

Helppokäyttöinen uudelleenmuotoiltu imusuulake
polkimella.

Kätevä pidike, jossa voit säilyttää harjaa
kuljetuksen tai varastoinnin aikana.

ergonomista työskentelyä

Sekä puhtaan- että likaveden
poistoletkut

Ohjauskahva LED-näytöllä
ilmoittaa akun varaustason ja
vesimäärän säiliössä

Suojaava kotelo estää veden
pääsyn harjamoottoriin

Integroitu harjayksikön suojus,
helppo säätää nupista

Sähköinen vedenvirtauksen
säätö, turvapainike ja harjan
irroitus helposti ohjauskahvan
vivusta
Sisäänrakennetun varaajan ansiosta
koneen voi ladata missä vain

Uusi poljin tarjoaa
parempaa liikuteltavuutta

Imukumit vaihdettavissa helposti
ilman työkaluja
Helppo säilyttää ja kuljettaa
paikasta toiseen
Sivulle sijoitettu harjayksikkö auttaa
siivoamaan läheltä seiniä

Kuvaus

Yksikkö

SC400 E

SC400 B

SC400 B Full Pkg

Jännite

V

230

24

24

Nimellisteho

W

1650

750

750

Äänitaso 1.5m

dB(A)

70

65

65

Tuottavuus teoreettinen/ todellinen

m2/h

1720/860

1720/1035

1720/1035

Työleveys

mm

430

430

430

Maksiminopeus

km/h

4

4

4

Puhdas/likavesisäiliö

litra

23/21

23/21

23/21

Harjan/laikan halkaisija

mm

430

430

430

Harjapaine

kg

28

23

23

Harjanopeus

rpm

150

155

155

Akkukotelon koko

cm

-

35x35x26

35x35x26

Pituus x leveys x korkeus (ilman/imujalalla)

cm

123x57x73-115

123x57x73-115

123x57x73-115

Nettopaino

kg

66

59

59

Paino käyttövalmiina

kg

123

136

136

Specifications and details are subject to change without prior notice.

Nilfisk-Advance Oy Ab
Koskelontie 23 E · 02920 Espoo
Puh.: 0207 890 600 · Fax: 0207 890 601
asiakaspalvelu.fi@nilfisk.fi
www.nilfisk.fi
Lue lisää nilfisk-advance.com

96030006-10/12

Tekniset tiedot

