
SC351

Nieuwe standaard voor 
dagelijks schoonmaken
- Dagelijks reinigen van kleine oppervlakken



Het unieke roterende dek en de borsteldruk 
van 27 kg zorgen dat de SC351 zowel voor-
waarts als achterwaarts kan schoonmaken en 
drogen, waarbij zelfs de meest onbereikbare 
plaatsen toegankelijk zijn

De krachtige borstelmotor is ontworpen        
voor maximale betrouwbaarheid en 
schoonmaakresultaten

Door het lage geluidsniveau is schoonmaken 
overdag mogelijk, zelfs in geluidsgevoelige 
omgevingen



Dankzij het compacte ontwerp en de opvouw-
bare handgreep is de SC351 eenvoudig te 
vervoeren en op te bergen, ook waar weinig 
ruimte is.

Uitneembaar systeem van twee tanks met 
doorzichtig kunststof deksel en met rubber 
beschermde handgrepen maken hem praktisch 
in gebruik

De SC351 voegt reinigingsprestaties voor de volgende 
generatie toe aan een eeuw van Nilfisk tradities voor de 
levering van betrouwbare reinigingsapparatuur. 
De Nilfisk SC351 biedt zowel voorwaarts als achterwaarts 
schrobben en drogen met een indrukwekkende borstel-
druk van 27 kg. Het is duidelijk te zien dat dit bedoeld is 
voor toepassing in drukke omgevingen, tussen en achter 
tafels, kasten, meubilair en in andere minder toegankelijke 
gebieden. Voeg daar een aantrekkelijke prijs aan toe en
een ongeëvenaarde betrouwbaarheid en manoeuvreer-
baarheid.

Perfect geschikt voor het schoonmaken van hotels, scho-
len, kleine winkels, kantoren, kantines en café’s. De SC351 
biedt unieke prestaties in een kleine en handzame  
machine. Vergeet de dweil, de eenschijfsmachine of de  
te grote en kostbare machines en bereik opvallende  
resultaten met de Nilfisk SC351:

·    Omkeerbaar schrobdek waardoor deze compacte  
machine zowel  vooruit als achteruit schrobt en droogt

·    27 kg borsteldruk om zeer effectief te schrobben
·    Een krachtige borstelmotor voor verhoogde betrouw-

baarheid, verlaagde onderhoudskosten en superieure 
schone resultaten

·    Het opnieuw ontworpen schrobdek zorgt voor  
betrouwbaarheid en betere resultaten met lage  
onderhoudskosten

·    Optima-accu’s leverbaar voor een hoge productiviteit, 
constante prestaties, een lager gewicht en milieuvrien-
delijk door het gebruik van minder lood

·    Eenvoudig instellen van de borstel voor een perfect 
tractiebeheer

·    Nieuw zuigmondsysteem met hoog zuigvermogen en 
gepatenteerd bevestigingssysteem voor de zuigrubbers 
voor het eenvoudig verwijderen en vervangen

·    Snel en eenvoudig onderhoud: alle componenten zijn 
eenvoudig bereikbaar zonder gereedschap

·    Instelbare watertoevoer met twee optionele instellingen.
·    Schrobdek met grote bumperrollers en veersysteem voor 

het opvangen van schokken verhoogt de betrouwbaarheid

Reinigingsprestaties voor de 
volgende generatie

Overal eenvoudig schoonmaken



Technische gegevens
Omschrijving Eenheid SC351 

Voltage V 12

Nominaal Vermogen W 500

Geluidsniveau op 1.5m dB(A) 64

Productiviteit, theoretisch/werkelijk m2/u 1480/890

Schrobbreedte mm 370

Max. snelheid km/u 4

Schoon-/vuilwatertank liter 11/11

Borstel-/paddiameter mm 370

Borsteldruk kg 27

Borstelsnelheid tpm 140

Lengte x breedte x hoogte (body machine) cm 73x43.5x47

Netto gewicht kg 42

Bruto gewicht kg 80

Gewicht zonder accu’s kg 48

Gewicht tijdens gebruik kg 73

Specificaties en details kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf. .
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Ergonomische instelbare hand-
greep, eenvoudig opvouwbaar
voor opbergen of verplaatsen

Standaard geïntegreerde lader

De borstel en de zuigmondrub-
bers zijn eenvoudig te vervan-
gen. Geen gereedschap nodig

Met twee knoppen onder de
tanks kan de hoek van het dek

eenvoudig worden ingesteld 
voor een maximale tractie

Eenvoudig bedieningspaneel
met drie werkstanden maken de 
bediening zelfs voor beginners 
gemakkelijk

Uitneembare tanks met door-
zichtig deksel voor eenvoudige 
controle en snel vullen en 
schoonmaken

Gepatenteerd systeem met 
elastische riemen om de zuig-
rubbers eenvoudig zonder 
gereedschap te monteren en 
verwijderen

Roterend dek en geïntegreerde 
zuigmond maken schoonmaken 
vooruit en achteruit mogelijkUitstekend presterende  

polyurethaan zuigrub-
bers standaard meege-
leverd

Grote beschermwielen en  
veersysteem voor het 
opvangen van schokken 
verbeteren de betrouw-
baarheid
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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.


