
SC400

Samme teknologi og med fordelene  
til en stor maskin, samlet i en  
kompakt gulvvaskemaskin



Påfyllingsslange gjør det enklere å fylle vann på 
rentvannstanken fra nærmeste vannkran, noe 
som bidrar markant til å redusere dødtiden. 
(Finnes som tilbehør)

Det innebygde børsteopphenget beskytter 
børsten under transport, og er velegnet også 
når børsten skal tørke etter rengjøring.
 

Løftesystemet på sugenalen er med et smart 
fotbetjent løftesystem i stedet for den tradisjo- 
nelle kabelen.



Forskjøvet børstedekk med beskyttelseshjul 
gjør det enkelt å gjøre rent helt inn til kanten 
uten å ødelegge vegger og annet inventar.

Innebygget lader gir mindre dødtid og gjør de 
mulig å lade opp batteriet hvor somhelst og 
når det er nødvendig.

Fleksibel og kompakt med flere 
funksjoner
SC400:  
Ekte Nilfisk kvalitet, pålitelighet og yteevne

Nilfisk SC400 gir deg rengjøringskapasiteten og flesibi-
liteten til en stor gulvvaskemaskin, men er bygget inn i en 
liten og hendig maskin som er enkel å betjene og effektiv i 
bruk. Maskinen er ideell til daglig rengjøring og opptørking 
ved lette til middels rengjøringsoppgaver på f. eks. skoler, 
institusjoner, hoteller, mindre kjøpesenter og dagligvarebu-
tikker.

Det nyskapende håndtaket er utstyrt med et praktisk 
LED-display, som viser både batteri- og vann nivå. Elek-
tronisk vannregulering, nødbryter og på/av vippearm gir 
deg full kontroll.
SC400 gir deg god manøvreringsdyktighet og gjør det 
enklere å gjøre rent helt inntil vegger og andre hindringer. 
Løftesystemet  på sugenalen har et smart fotbetjent  
løftesystem istedet for den tradisjonelle kabelen, noe  
som gjør det daglige arbeidet mer behagelig og effektivt.
Som alle andre Nilfisk maskiner er SC400 bygget med dine 
behov i tankene. Maskinen er ergonomisk riktig, enkel med 
et lett forståelig kontrollpanel som reduserer belastningen 
på brukeren, og krever et minimum av opplæring.

·     43 cm børstedekk og 21 liters tanker gir deg produktivitet 
som på en stor maskin, uten at det går på bekostning av 
manøvreringsdyktighet og brukervennlighet 

·     Praktisk justerbart håndtak med LED display viser ditt 
batteri og vann nivå. Med alle arbeidsfunksjoner integrert

·     Elektronisk vannregulering, nødbryter og vippearm som 
gjør maskinen enkel å bruke

·     Nyskapende fotbetjent løftesystem til sugenalen gir  
bedre brukerkomfort

·     Børstedekkreguleringen gir mulighet for å heve/senke 
trekk-kraften når det kreves og forbedrer på denne 
måten manøvreringsdyktigheten

·     Bedre manøvreringsdyktighet gjør det mulig å rengjøre 
helt inntil kanten ved vegger og smale ganger, noe som 
sikrer god og enkel rengjøring 



Håndtak med LED  
display som viser nivå på  

batteri og rentvann

Elektronisk vannmengde-
regulering, nødbryter, på/av 

dødmannsgrep som er bygget 
bekvemt inn i styrehåndtaket

Innebygget lader gjør det mulig 
å lade batteriet hvor som helst. 

Nalgummi byttes enkelt og  
greit helt uten bruk av verktøy

Beskyttelsesdeksel forhindrer 
vannet i å komme inn i  
børste- og sugemotorene  
under påfylling

Ny beskyttelse og enkel  
justering av børstedekket,  
helt uten bruk av verktøy

Nytt fotbetjent løftesystem  
til sugenalen gjør det raskt  
og enkelt å heve/senke  
sugenalen noe som begrenser 
servicebehovet

Maskinen er enkel å parkere og 
transportere. Det vippbare hånd-
grepet gjør det enkelt og kjøre 
helt inn til en kant og ut igjen

Tekniske spesifikasjoner
Beskrivelse Enhet SC400 B Komplett

Spenning V 24

Effekt W 750

Støynivå dB(A) 65

Kapasitet teoretisk/praktisk m2/h 1720/1035

Vaskebredde mm 430

Maks hastighet km/h 4

Rent-/skittenvannstank litre 23/21

Børste/pad diameter mm 430

Børstetrykk kg 23

Børste/pad hastighet o/m 155

Batteriholder størrelse cm 35x35x26

Dimensjoner LxBxH (u sugenal) cm 123x57x72.5-111.5

Vekt kg 59

Arbeidsvekt kg 136

Spesifikasjoner og detaljer kan endres uten forutgående varsel.

Forskjøvet børstedekk med  
beskyttelseshjul gjør det mulig  
å gjøre rent helt inn til kanter

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

23/21 
liter 

 

Vaskebredde

43  
cm

Produktivitet

1720 
m2/t


