
SC100

Perfekt för rengöring av mindre ytor



Renvattentanken kan lätt fyllas med vatten i alla 
handfat.

Förutom snabb rengöring av hårda golv kan maskinen 
också rengöra mindre mattor och ta bort fläckar med 
hjälp av tillbehörs-setet för mattrengöring. Borste 
och sugfot kan monteras av utan verktyg, så dagligt 
underhåll blir snabbt och lätt. 

SC100 rengör med en fri höjd på enbart 25 cm.



Den externa sugslangen (tillbehör i Basic-versionen) 
är lämplig för uppsugning av vätska i svåråtkomliga 
områden. 

Den intuitiva touch-displayen, säkerställer full kontroll 
över skurmaskinen med två inställningar för vatten-
mängd och en varningslampa som lyser vid tom tank. 

Nilfisk SC100 är en kompakt skurmaskin för grundlig rengöring av små ytor. 
Jämfört med den manuella lösningen med mopp och hink klarar denna 
kompakta, upprättstående skurmaskin av rengöringen mycket snabbare och 
med ett bättre resultat. 

Det perfekta valet för mindre butiker, skolor, restauranger, caféer, 
bensinstationer, bagerier, hamburgerrestauranger, hotell, städföretag, m.m. 
samt för rengöring i hemmet. 

SNABB, BEKVÄM OCH EFFEKTIV RENGÖRING
·  Skurning och torkning i en enda arbetsgång, så golvet efterlämnas klart 
för användning.

·  Maskinen har två doseringsinställningar, vilka säkerställer effektiv 
rengöring, samt en LED- varningslampa som lyser rött när det är slut 
vatten. 

· Ergonomiskt handtag, som kan hanteras med en eller två händer.
· Lätt att bära och transportera – väger endast 12 kilo. 

SÄKRA OCH HYGIENISKA OMGIVNINGAR
· Alltid rent vatten och uppsugning: ingen smuts eller bakterier sprids på
  golvet. 
· Smutsvattentanken har en platt utformning, vilket gör den lätt att rengöra 
- helt fri från smuts.
· Kan det som de andra maskinerna inte kan: Lågt och förskjutet borstdäck
  ger möjlighet för ordentlig rengöring av svårtillgängliga områden.
· Maskinen är mycket servicevänlig, så det är lätt för operatören att hålla
  maskinen ren och i bra skick.

MINSKNING AV DE TOTALA KOSTNADERNA
·  Flexibel rengöring: Miljövänlig vattenmängd till lättare rengöring och 
dubbel vattenmängd för fläckar och grundligare rengöring.

·  Alla maskinens funktioner stannar när den är upprättstående: Borste
  och sugfot rör inte golvet och det är inget vattenspill när maskinen  
  inte används. 
· Robust aluminiumram garanterar stor driftssäkerhet och lång livstid 
·  Doseringslock för rengöringsmedel på renvattentanken garanterar att     
doseringen alltid är korrekt.

·  Doseringslock för rengöringsmedel på renvattentanken säkrar att 
doseringen alltid är korrekt.

Kompakt, upprättstående  
skurmaskin för trånga områden

Båda tankarna är lätta att ta av och kan enkelt bäras 
med en hand. 



• = Medföljer
= Tillbehör

De avtagbara tankarna kan lätt 
tömmas och fyllas i alla handfat.

Sugfoten kan höjas vid blötlägg-
ning utan sug för att ta bort 
envis smuts och fläckar. 

Det förskjutna borstdäcket ger 
möjlighet för rengöring ända intill 
kanten. 

Det ergonomiska handtaget kan 
vippas ned för effektiv rengöring 
i låg position. Den avtagbara 
kabeln förvaras enkelt på den 
smarta kabelupphängningen. 

Intuitiv touch-display gör 
användningen lekande lätt, och 
en varningslampa lyser vid lågt 

vattenstånd vilket förhindrar att 
maskinen används utan vatten. 

När maskinen parkeras i 
upprättstående position stoppar 

alla funktioner automatiskt. 
Samtidigt lyfts borste och sugfot 

upp från golvet. 

Utrustad med sugmotorfilter 
och renvattenfilter som skyddar 

maskinens känsliga komponenter 
mot driftsstopp. 

Två inställningar för vattenmängd 
säkerställer ett perfekt 

rengöringsresultat - även i mycket 
smutsiga områden. 

Tekniska specifikationer

Beskrivning Enhet SC100 Basic SC100 Komplett

Art. nr 107408100 107408103

Spänning V 220-240 220-240

Upptagen effekt W 800 800

Ljudnivå v./ 1,5 m dB(A) 72 ± 2 72 ± 2

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

Skurbredd mm 310 310

Renvatten / smutsvattentank liter 3/4 3/4

Borsthastighet rpm 2100 2100

Mått, L x B x H cm 40x36x115 40x36x115

Nettovikt kg 12 12

Vikt vid användning kg 15 15

Egenskaper

10m avtagbar kabel • •

Indikator för renvattennivå • •

Justerbar vattendosering • •

2 tankar i 1 • •

Ergonomiskt handgrepp • •

Extern sugslang •

Mattkit (borste & sugfot) •

Levereras klar att använda • •

Specifikationer och detaljer kan ändras utan föregående varsel.

Pålitlighet är vårt mantra  
när det gäller service

En Nilfisk-maskin fungerar  
optimalt när den får regelbunden 
service och underhållsbesök. 
Därför har vi utvecklat den opti-
mala servicelösningen: tre olika 
servicenivåer som täcker alla olika
behov, även med möjlighet till 
lånemaskin i kritiska situationer.

STANDARD servicelösningar 
- Professionellt underhåll

I avtalet ingår ett årligt
servicebesök och en maximal
responstid på 24 timmar.
Servicebesök vid stillestånd
och reservdelar ingår.

PLUS servicelösningar 
- Optimerad produktivitet
Med en plus-lösning har du
koll på dina service- och under-
hållskostnader samtidigt som din 
produktivitet aldrig äventyras, 
utan optimeras. Inkluderar ett 
årligt servicebesök.

PREMIUM servicelösningar 
- Maximal drifttid

Den maximala responstiden är 
24 timmar. Om maximal drifttid 
är din absolut högsta prioritet är 
PREMIUM servicelösningar det
bästa valet. Inkluderar fyra årliga 
servicebesök.

Nilfisk AB
Box 4029
431 04 Mölndal
Tel: 031 706 73 00
www.nilfisk.se
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