
SC351

Ny standard for enkel, effektiv 
og problemfritt renhold



Det roterende børstedekket kombinert med 
hele 27 kg børstetrykk, gjør at SC351 vasker 
både fremover og bakover og etterlater et 
helt tørt gulv – selv på det minst tilgjengelige 
steder.

Den kraftige børstemotoren er konstruert for 
maksimal pålitelighet og ytelse.

Lavt støynivå gjør det mulig å benytte maskin-
en på dagtid, selv i støyfølsomme områder.



Takket være den kompakte størrelse og et sam-
men-leggbart håndtak er SC351 enkel både å 
oppbevare 

System med to avtagbare tanker med gjen-
nomsiktig plastlokk gjør inspeksjon enkel og 
gummibelagte håndtak gjøre det behagelig å 
bære tankene.

SC351 tilfører neste generasjons ytelse til Nilfisks 110 år 
lange tradisjon med pålitelig og foretrukket rengjøringsut-
styr. Nilfisk SC351 vasker både fremover og bakover og 
tørker med et imponerende børstetrykk på 27 kg. Det er 
lett å se hvor nyttig denne egenskapen er for rengjøring 
på steder hvor det ferdes mange mennesker mellom og 
bak bord, hyller, møbler og på andre mindre tilgjengelige 
områder. På toppen av dette kommer en attraktiv pris og 
uslåelig pålitelighet.

Ideell for rengjøring på hoteller, skoler, små butikker, kon-
torer, kantiner og kafeer. SC351 gir unik ytelse i en liten og 
praktisk maskin. Glem moppen og tunge, dyre maskiner 
med bare én skive, og oppnå forbløffende resultater med 
Nilfisk SC351: 

·    Roterende børstedekk gjør at denne kompakte maskinen 
kan rengjøre både fremover og bakover – og etterlater 
seg uansett et helt tørt gulv.

·    27 kg børstetrykk for ypperlig effekt og som laget for 
bruk av alle former for «diamant-pads».

·    Kraftig børstemotor sikrer høy pålitelighet, lave service-
kostnader og høy, vedvarende ytelse.

·    Et helt nytt børstedekk sørger for høy pålitelighet, lave 
servicekostnader og høy ytelse.

·    Optima-batteri gir høy produktivitet, konstant yteevne, 
lav vekt og mer miljøvennlige enn tradisjonelle batteri da 
de krever mindre bruk av bly.

·    Enkel justering av børste for å finne den riktige  
trekkkraften.

·    Et helt nytt nalgummi-system med høy sugeevne  
uansett underlag og et patentert festesystem som gjør 
demontering, renhold og utskifting av nalgummi raskt  
og enkelt uten bruk av verktøy.

·    Raskt og enkelt vedlikehold:  Alle aktuelle komponenter 
er lett tilgjengelige uten bruk av verktøy.

·   J usterbar vannmengde med to valgfrie innstillinger.
·    Godt beskyttet børstedekk med fjærende støtdemping 

gir økt pålitelighet.

Neste generasjon av renhold 
for mindre områder

Enkel rengjøring overalt



Tekniske spesifikasjoner
Beskrivelse Enhet SC351 

Spenning V 12

Nominell effekt W 500

Lydtrykknivå v. 1,5 meter dB(A) 64

Produktivitet teoretisk/praktisk m2/t 1480/890

Vaskebredde mm 370

Kjørehastighet km/t 4

Rent-/skittenvannstank liter 11/11

Børste/pad diameter mm 370

Børstetrykk kg 27

Børstehastighet o/min 140

Dimensjoner LxBxH (maskinens kropp) cm 73x43.5x47

Vekt kg 44

Vekt ved bruk kg 80

Transportvekt kg 48

Transportvekt (med emballasje) kg 70

Spesifikasjoner og detaljer kan bli endret uten varsel.

Ergonomisk sammenleggbart/
justerbart håndtak gjør 

oppbevaring og transport enkelt.

Innebygd batterilader og 
Optima batteri er standard.

Børste og nal skiftes 
enkelt ut uten bruk 

av verktøy.

To dreiegrep under tankene 
gjør det enkelt å justere vinkelen 

på børstedekket for best 
mulig trekkraft.

Brukervennlig kontrollpanel med 
tre funksjonsmuligheter gjør 
betjeningen enkel, selv 
for nybegynnere. 

Avtakbare tanker med gjennom-
siktige lokk for enkel inspeksjon 
og for rask 

Patentert festesystem for enkel 
montering og demontering av 
nalgummi uten bruk av verktøy.
 
 
Roterende børstedekk med 
integrert sugenal gjør det mulig 
å rengjøre i alle retninger
 

Nalgummi i polyuretan 
med høy ytelse er 
standard.

Store støtvalser og fjærende 
støtdemping forbedrer 
påliteligheten.
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Bjørnerudveien 24, N-1266 Oslo
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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.
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