
Robuust en grondig reinigen voor alle  
zware toepassingen

SC800



Dankzij het nieuwe concept van verwijderbare
beschermkappen is het schrobdek direct 
bereikbaar

Een ingebouwde transportbevestiging voor de 
zuigmond maakt het vervoer via gangen en 
over drempels eenvoudiger

Standaard vulslang voor aansluiting op de 
kraan (aparte afvoerslang voor legen van de 
vuilwatertank, terwijl gelijktijdig gevuld kan 
worden)



Ecoflex reinigingsmiddelen kit (optioneel); een-
voudig te installeren en direct toegankelijk

Nieuw overzichtelijk bedieningspaneel
met de Ecoflex-knop in het midden

De SC800 is ontworpen voor maximale prestaties, 
eenvoudige bediening, weinig onderhoud, superieure 
schoonmaakresultaten – en is toch een milieuvriendelijke 
oplossing. De SC800 walk-behind schrobzuigmachine is 
ontworpen voor zware schoonmaakwerkzaamheden,  
maar is eenvoudig in het gebruik en flexibel in de  
dagelijkse schoonmaaksituaties. Hij is geschikt voor  
routine schoonmaakwerkzaamheden en ideaal voor  
industriële omgevingen en zware reinigingswerkzaam-
heden zoals entree’s, opruimen van gemorste materialen, 
verwijderen van vet en schoonmaken van voegen en  
poreuze oppervlakken.

·     Krachtige borstel-, en zuigmotoren hoge borsteldruk  
(tot 77 kg), uitstekende reinigingsprestaties: Het beste 
antwoord op zware “industriële“ werkzaamheden

·    Geweldige tractie, uitstekende bescherming, een  
machine waar u volledig op kunt vertrouwen

·    Het ergonomische ontwerp met compacte afmetingen 
zorgt voor een uitstekende  manoeuvreerbaarheid

·    Grote 95 liter tanks voor schoon-, en vuilwater leveren 
extra capaciteit voor een langere werktijd

.    Het schrobdek is afgeschermd met verwijderbare  
kappen die schade aan muren en deuren voorkomen  
en tegelijkertijd eenvoudige toegang voor onderhoud 
bieden

·    Milieuvriendelijk georiënteerd: Ecoflex-systeem en laag 
geluidsniveau (slechts 61 dB(A))

Pas de reinigingsactiviteit aan 
met betere functies en meer 
opties

Eenvoudige bediening, flexibele prestaties

Het uitzonderlijke Ecoflex-systeem stelt de 
gebruiker in staat om de prestaties van de 
schrobzuigmachine aan te passen aan de 
vervuiling op de vloer en het vereiste reinig-
ingsniveau. Als de gebruiker meer vuile plekken 
op de vloer aantreft, kan hij de Ecoflex knop 
gebruiken voor tijdelijk extra vermogen en even 
gemakkelijk terugkeren naar de oorspronkelijke 
instellingen voor een minimaal gebruik van 
water, schoonmaakmiddel en energie.



Technische gegevens
Omschrijving Eenheid SC800-71 SC800-71C SC800-86

Voltage V 24 24 24

Nominaal Vermogen W 1890 1910 1890

Geluidsniveau op 1.5m dB(A) 61 61 61

Productiviteit, theoretisch/werkelijk m2/u 4120/2470 4120/2470 4990/2990

Schrobbreedte mm 710 710 860

Max. snelheid km/u 5.8 5.8 5.8

Schoon-/vuilwatertank liter 95/95 95/95 95/95

Borstel-/paddiameter mm 2x355 2 cyl. 2x430

Borsteldruk kg 36/77 36 36/77

Borstelsnelheid rpm 270 840 270

Afmetingen accuruimte (lxbxh) mm 616x362x362 616x362x362 616x362x362

Lengte x breedte x hoogte  
(zonder zuigmond)

cm 148x78x113 148x78x113 152x88x113

Gewicht kg 169 174 170

Gewicht tijdens gebruik kg 487 492 488

Specificaties en details kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf. 96
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Tanks met een grote
capaciteit voor schoon-/vuilwater

bieden meer productiviteit door 
minder ledigen/hervullen

Een ingebouwde zuigmond- 
bevestiging maakt het vervoer 

via gangen en over drempels 
eenvoudiger

Naar keuze een ingebouwde
lader of een externe lader  

zorgen voor flexibele laadopties

Het zuigmondsysteem
zorgt voor 100% water

opname

Het bijzonder lage geluids-
niveau, 61dB(A) maakt 
schoonmaken overdag mogelijk

Uitzonderlijke hoge borsteldruk
77 kg, voor zware werkzaam-
heden

Nieuw concept voor kunststof
beschermkappen: ter  
bescherming van zowel het  
dek als de werkomgeving

Schijfborstels kunnen met
een druk op de knop worden
bevestigd/gewisseld

Grijze, non-marking wielen zor-
gen voor een superieure tractie
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BETROUWBAARHEID ZIT IN ONZE GENEN, 
OOK ALS HET OM SERVICE GAAT
Een machine van Nilfisk functioneert optimaal als deze regelmatig wordt onderhouden. Daarom hebben we diverse onderhoudsoplossingen die  
uw machine in prima conditie houden. Met Nilfisk bent u niet alleen verzekerd van professionele reinigingsapparatuur maar heeft u ook nog de  
mogelijkheid tot uitgebreide service. Zo neemt Nilfisk al uw schoonmaakzorgen uit handen.  

Service solutions call in
Nilfisk verzorgt de planning  
voor het onderhoud van uw 
machines. Voorrijkosten en
arbeidsloon tegen zeer  
gereduceerd tarief en op basis 
van nacalculatie. Onderdelen en 
toebehoren worden op basis van 
nacalculatie gefactureerd.

Service solutions standard
Bij deze overeenkomst zijn de 
onderhoudsbezoeken  
inbegrepen. Storingsbezoeken 
en onderdelen worden apart 
gefactureerd.

Service solutions plus
Bij deze overeenkomst heeft u 
meer grip op de onderhouds-, en 
reparatiekosten.
Arbeidsloon, voorrijkosten en 
onderdelen zijn inbegrepen.

Service solutions premium
Als maximale inzetbaarheid de 
hoogste prioriteit heeft binnen 
uw organisatie.
Aantal onderhoudsbezoeken 
wordt afgestemd om de maxi-
male inzetbaarheid te waar-
borgen. Er zijn geen financiële 
verrassingen. Arbeidsloon, 
voorrijkosten, onderdelen en ver-
bruiksartikelen zijn inbegrepen.


