
Effektiv rengjøring på liten plass 
- feier, vasker og tørker gulvet helt inn i hjørnene

SC250



Smart tank-i-tank-system gjør det lett å tømme 
og fylle tankene

Lett adgang til tømming og rensing av  
oppsmlingsbeholderen

Enkel oppfeiing av større avfall, da den  
forrerste sugenalen kan heves

Det justerbare håndtaket kan enkelt låses fast ved rengjøring av større 
områder og låses opp ved rengjøring under møbler og reoler



Rask og enkel rengjøring av gulv - feier, vasker 
og tørker gulvet på samme tid

Nilfisk SC250 er en kompakt gulvvasker til rask og effektiv reng-
jøring av harde gulv. Den kommer helt inn i hjørnene og rengjør 
effektiv i begge retninger – også under møbler og reoler. 

Du får en effektiv batteridrevet lettvektsmaskin med et lavt støynivå, 
som dermed er velegnet til rengjøring på dagtid. Det perfekte valg 
til butikker, skoler, restauranter, caféer, bakerier, fastfoodkjeder, 
hoteller, rengjøringsbyråer m.v. 

Gulvvaskeren feier, vasker og tørker gulvet på samme tid med høy 
hastighet – i begge retninger. Det gir en høy produktivitet. Større 
avfall, skitt og selv det minste støv fjernes effektivt av den 34 cm 
brede, cylinderbørsten. For mere dyptgående rengjøring uten opp-
feiing kan mikrofibervalsen brukes. 

Under arbeidet kan forrerste sugenal enkelt heves for oppfeiing av 
avfallsbiter, uten at man er nødt til å stoppe gulvvaskningen. Med to 
nivåer av vanndosering er det lett å tilpasse maskinen så den passer 
til oppgaven. To enkle måter å spare tid og kost nader på – uten å gå 
på kompromiss med resultatet.

•	 Effektiv: Feier, vasker og tørker gulvet på samme tid. 
•	  Høy rengjøringseffekt: 34 cm cylinderbørste eller mikro- 

fiber valse. 
•	  Produktiv: 6-liters rent- og skittenvannstank gir opp til 40 

minutters kjøretid uten behov for oppfylling. 
•		 Kraftfull: Med Nilfisk høykvalitets 36V Lithium batteri teknologi. 
•		  Brukervennlig: Det ergonomiske håndtaket kan justeres i faste 

posisjoner, brukes frittflytende eller legges ned ved oppbevaring 
og transport. 

•		 Intuitiv og selvforklarende: Informativt display på håndtaket. 
•		  Enkel kontroll: OneTouch-knapp som aktiverer alle vesentlige 

funksjoner, og touch-føler i håndtaket gjør gulvvasken til en lek. 
•		 	Nonstop-rengjøring: De to indstillingene for vann/

rengjøringsmid del kan endres underveis. 
•		 Sikker: Vannsensoren beskytter maskinen mot unødig slitasje. 
•		  Praktisk: Lett å løfte og transportere med kompakt konstruk- 

sjon og lav vekt. 
•		 	Lave eierkostnader (TCO): Lang levetid med inspeksjon,  

service og vedlikehold helt uten bruk av verktøy.

Kommer helt inn i hjørnene  
og er lett å manøvrere

Dyptgående rengjøring som fullt ut oppfyller de 
hygieniske standarder for klinikker og sykehus

Lett å manøvrere med dreielige hjul og  
ergonomisk justerbart håndtak



SC250 er drevet av Nilfisk’s eget høykvalitets 
Lithium batteri teknologi som er betydelig 
lettere og gir lengere drifts- og levetid enn 
tradisjonelle blybatterier. Du oppnår en kjøretid 
på opp til 40 minutters uavbrutt rengjøring – 
optimert a batteriovervåkningssystemet.  
Nilfisk-teknologi overvåker batteriet under 
arbeide og opplading, for å sikre maksimal 
effektivitet og sikkerhet 

SC250

Tekniske spesifikasjoner 

Beskrivelse Enhet SC250

Artikkelnummer 9087380020

Spenning V 36

Nominell effekt W 300

Lydtrykknivå dB(A) 66 ±3

Produktivitet teoretisk/praktisk m2/t 1360/680

Vaskebredde mm 340

Rent-/skittenvannstank liter 6/6

Børstetrykk kg max. 12

Børstehastighet omdr./min. 1000

Maks kjøretid min. 40

Dimensjoner mm 630x425x400 

Nettovekt kg 25

Vekt i driftsklar stand kg 32

Egenskaper:

Cylinderbørste, hvit nylon •

Oppsamlingsbeholder •

Lader •

Batteri •

Spesifikasjoner og tekniske data kan endres uten varsel

Rent-/skittenvannstank

6/6 
liter

Vaskebredde

340 
mm

Produktivitet

1.360 
m2/t

GRATIS SERVICESJEKK - HOS DEG
•   Vi kontrollerer** maskinens funksjoner, 

så du sikres et optimalt rengjørings- 
resultat  

•   Info om riktig bruk av maskinen fra  
serviceteknikeren

•  Optimal levetid på maskinen

UTVIDET GARANTI - 24 MND. I STEDET 
FOR 12 MND. 
•   Registrèr din maskin innen 30 dager  

etter kjøp
•  Tegn en serviceavtale

SLIK GJØR DU
•   Registrèr din nye maskin når du kjøper 

den, eller umiddelbart etter
•  Du kan be forhandleren om å gjøre det
•   Du kan gjøre det selv - på  

www.inclusiveplus.nilfisk.no 

*     ENKELTE PRODUKTER ER IKKE OMFATTET 
InclusivePus dekker rengjøringsmaskiner til profesjonelt bruk.  
Det er noen få unntak: profesjonelle støvsugere, mindre rengjørings- 
maskiner, singlediskmaskiner og små høytrykksvaskere, kaldtvann.

** Gratis ServiceSjekk utføres ikke i visse geografiske områder.

GRATIS
Utvidet garanti

NÅR DU VELGER NILFISK ER DET NOEN  
FORDELER SOM ER INKLUDERT I PRISEN.  
REGISTRERER DU DIN RENGJØRINGS- 
MASKIN* NÅR DU KJØPER DEN, FÅR  
DU AUTOMATISK DISSE FORDELENE.* 

Nilfisk AS
Bjørnerudveien 24
1266 Oslo

Tlf: 22 75 17 80
kundeservice.no@nilfisk.com
www.nilfisk.no


