
SC100

Perfekt til rengjøring av mindre arealer



Rentvannstanken kan lett fylles med vann i enhver vask. I tillegg til raskere rengjøring av harde gulv kan maskinen 
også rense mindre tepper og fjerne flekker ved hjelp  
av tilbehørsettet for tepperens. Børsten og sugenalen 
kan demonteres uten verktøy, så det daglige vedlike-
holdet gjøres både raskt og enkelt.

SC100 rengjør med en fri høyde på bare 25 cm.



Den eksterne sugeslangen (tilbehør til Basic- 
versjonen) er velegnet til å suge opp væske på steder 
der det er vanskelig å komme til.

Det intuitive berøringspanelet gir deg full kontroll 
over gulvvaskeren, med to innstillinger for vannmeng-
de og en varsellampe som lyser når tanken er tom.

Nilfisk SC100 er en kompakt gulvvasker til grundig rengjøring av mindre 
arealer. I forhold til den manuelle løsningen med mopp og bøtte klarer den 
kompakte, stående gulvvaskeren rengjøringsoppgaven langt raskere og 
med bedre resultat.

Den er et perfekt valg for butikker, skoler, restauranter, kaféer, bensin- 
stasjoner, bakerier, gatekjøkken, hoteller, rengjøringsbedrifter osv.,  
samt til rengjøring i hjemmet.

RASK, KOMFORTABEL OG EFFEKTIV RENGJØRING
· Gulvvask og tørking i én operasjon, slik at gulvet blir klart til bruk
· Maskinen har to doseringsinnstillinger som sikrer effektiv rengjøring,  
  og en LED-varsellampe som lyser rødt når det er tomt for såpevann
· Det ergonomiske håndtaket kan betjenes med én eller begge hender
· Lett å bære og transportere fra sted til sted – veier kun 12 kg.

SIKRE OG HYGIENISKE OMGIVELSER
·  Alltid rent vaskevann og god oppsuging: det spres ikke smuss og  

bakterier på gulvet 
· Skittenvannstanken har et design som gjør at den kan rengjøres raskt  
  og enkelt
· Klarer det andre maskiner ikke kan: Lav og forskjøvet børste gjør det  
  mulig å rengjøre ordentlig på steder der det er vanskelig å komme til
· Det er svært lett for brukeren å holde maskinen ren og i funksjons- 
  dyktig stand

REDUSERTE TOTALKOSTNADER
·  Fleksibel rengjøring: Miljøvennlig vannmengde til lettere rengjøring, og 

dobbel vannmengde til vanskeligere flekker og grundigere rengjøring
· Alle maskinens funksjoner stanser når den settes rett opp og ned: Børste
  og sugenal berører ikke gulvet, og det lekker ikke vann når maskinen 
  ikke er i bruk
· Den robuste aluminiumsrammen garanterer stor driftssikkerhet 
  og lang levetid
· Doseringslokket for rengjøringsmiddel sikrer at doseringen alltid
  er korrekt

Kompakt, stående gulvvasker  
til trange områder

Begge tankene løftes enkelt av, og de kan lett bæres 
med én hånd.



• = Medfølger
= Tilbehør

Den avtagbare tanken kan lett tømmes og 
fylles i enhver vask.

Sugenalen kan heves ved bløtgjøring uten 
suging for å fjerne vanskelig smuss og flekker.

Den fremskutte børsten gjør det mulig å 
rengjøre helt inn i kantene.

Det ergonomiske håndtaket kan vippes ned 
for effektiv rengjøring i lav posisjon. Den 
avtagbare ledningen oppbevares enkelt på 
det smarte ledningsopphenget.

Det intuitive berøringspanelet gjør betjeningen 
til en lek, og varsellampene som lyser når 

vannstanden er lav hindrer at maskinen brukes 
uten vann.

Stanser alle funksjoner automatisk. Samtidig 
løftes børsten og sugenalen fra gulvet.

Den er utstyrt med både sugemotorfilter 
og rentvannsfilter som beskytter maskinens 

følsomme deler og hindrer driftsstans.

To innstillinger for vannmengde sikrer perfekte 
vaskeresultater, selv på svært skitne steder.

Tekniske spesifikasjoner

Beskrivelse Enhet SC100 Basic SC100 Komplett

Artikkelnr. 107408100 107408103

Spenning V 220-240 220-240

Nominell effekt W 800 800

Lydnivå v. 1,5 meter dB(A) 72 ± 2 72 ± 2

Produktivitet teoretisk/praktisk m2/t 620/310 620/310

Vaskebredde mm 310 310

Rent-/skittenvannstank liter 3/4 3/4

Børstehastighet rpm 2100 2100

Dimensjoner L x B x H cm 40x36x115 40x36x115

Nettovekt kg 12 12

Vekt ved bruk kg 15 15

Egenskaper

10m avtagbar kabel • •

Indikator for rentvannsnivå • •

Justerbar vanndosering • •

2-i-1 tank • •

Ergonomiske håndtak • •

Ekstern sugeslange •

Teppekit (børste og sugenal) •

Leveres klar til bruk • •

Spesifikasjoner og detaljer kan bli endret uten varsel.

Nilfisk AS
Bjørnerudveien 24, N-1266 Oslo
Tlf: +47 22 75 17 80, Fax: +47 22 75 17 71
kundeservice.no@nilfisk.com - www.nilfisk.no

Pålitelighet er vårt mantra  
når det gjelder service

En Nilfisk-maskin fungerer opti-
malt når den har regelmessige 
service- og vedlikeholdsbesøk. 
Derfor har vi utarbeidet den 
optimale serviceløsning: tre for-
skjellige servicenivåer som dekker 
forskjellige behov, også med 
mulighet for erstatningsmaskin i 
kritiske situasjoner.

STANDARD Serviceavtale
- Profesjonelt vedlikehold

Avtalen inkluderer to årlige 
servicebesøk og en maksimal 
responstid på 48 timer.  
Servicebesøk ved nedetid og 
reservedeler faktureres separat.

PLUS Serviceavtale
-Optimal produktivitet
Med en PLUS-avtale har du 
kontroll på dine service- og 
vedlikeholdskostnader samtidig 
med at din produktivitet aldri 
kompromiteres. Inkluderer to 
årlige servicebesøk. Maksimal 
responstid på 24 timer.

PREMIUM Serviceavtale
- Maksimal oppetid

Den maksimale responstiden er 
24 timer. Hvis masksimal oppe-
tid er din absolutte prioritet, er 
PREMIUM serviceavtale det beste 
valget. Inkluderer fire årlige 
servicebesøk.

Rent-/skittenvannstank

3/4 
liter 

 

Vaskebredde

31  
cm

Produktivitet

620 
m2/t


