
Productief en krachtig 
duurzaam schoonmaken 

SC8000



Onderhoud kost weinig tijd omdat voor het 
vervangen en afstellen van de zuigrubbers, 
zijskirts en borstels geen gereedschap nodig is.

Schoonmaken van de machine verloopt een-
voudig dankzij de kantelopening van de  
vuilwatertank met grofvuil filter.

De nieuwe Kubota-motor verbetert het com-
fort van de gebruiker door minder trillingen.



De productiviteit wordt verhoogd door de 42 
liter vuilvergaarbak die eenvoudig naar buiten 
kan worden geschoven.

De Nilfisk SC8000 zorgt voor een productievere,  
krachtigere en duurzamere oplossing voor schrobben  
en nat vegen van grote oppervlakken dankzij drie  
belangrijke voordelen: Schrobben en vegen kunnen in  
één keer worden uitgevoerd, het vermogen en de  
betrouwbaarheid hebben een nieuw niveau bereikt dankzij 
de superieure Kubotamotor en het Nilfisk Ecoflex-systeem 
maakt effectief duurzaam schoonmaken mogelijk, door 
op water en schoonmaakmiddelen te besparen. De grote 
efficiëntie en productiviteit maken deze machine geschikt 
voor schoonmaakbedrijven en fabrikanten en voor gebruik 
in magazijnen, parkeergarages, distributiecentra, bussta-
tions en vliegtuighangars.

Schrobben en vegen in één bewerking
Een hogere productiviteit en efficiëntie door in één  
handeling te schrobben en te vegen met:
·  Het breedste cilindrische schrobdek in zijn klasse met 
twee contra-roterende borstels.

·  Tanks van 380 liter om schoonmaken van meer dan 
9.200 m² mogelijk te maken zonder bij te vullen, 
tijdbesparend.

·   Veilige en gemakkelijke bediening met het One-Touch™ 
bedieningspaneel, besturing aan de voorkant en het 
clear-View™ design dat een uitstekend zicht op de  
werkvloer biedt.

·  Goed voor zowel gebruiker als omgeving met 
het DustGuard™ vernevelingssysteem dat stofvrij 
schoonmaken verbetert.

Schoonmaken in een enkele  
beweging
Vereist een professionele machine

Meer vermogen en betrouwbaarheid door de 
superieure Kubota 1,6 L LP-motor  
Aangedreven door Kubota betekent dat er belangrijke 
voordelen zijn:
·  Stil in gebruik met minder trillingen.
· Grote betrouwbaarheid door tandwielaangedreven  
  kleppenstelsel.
·  Lagere onderhoudskosten: geen stilstand vanwege de 
reparatie van riemen of kettingen.

·  Lage kosten tijdens de levensduur: ondersteund door het 
wereldwijde Kubota onderhoudsnetwerk.

Duurzaam dankzij het besparende Ecoflex-systeem 
·  Eenvoudig: het Nilfisk Ecoflex-systeem helpt de gebruiker 
duurzamer  en voordeliger schoon te maken door te 
besparen op water en schoonmaakmiddelen.

·  Meerdere keuzemogelijkheden voor elke 
schoonmaaksituatie: alleen water, zeer lage concentratie 
van schoonmaakmiddel of schoonmaakmiddel op volle 
kracht.

·  Extra vermogen indien nodig: “Vermogenstoename” 
vergroot de waterstroom, de borsteldruk en de 
hoeveelheid schoonmaakmiddel gedurende 60 seconden.

Het geïntegreerde Ecoflex-systeem verhoogt  
de productiviteit en besparingen door  
nauwkeurige dosering.

Het unieke Ecoflex-systeem stelt de gebruiker in 
staat om de prestaties van de schrobzuig- 
machine aan te passen aan de vervuiling op  
de vloer en het vereiste reinigingsniveau. 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 oorspronke- 
lijke instellingen voor een minimaal gebruik van 
water, schoonmaakmiddel en energie.



Technische gegevens
Omschrijving Eenheid SC8000 1300 LPG SC8000 1300 D SC8000 ER 1600 LPG SC8000 ER 1600 D

Motor V LPG, 4 cil. 55Hp, 1.6L Diesel, 4 cil. 37.5 Hp, 1.5L LPG, 4 cil. 55 Hp, 1.6L Diesel, 4 cil. 37.5 HP, 1.5L

Productiviteit, theoretisch/werkelijk m2/u 15860/11100 15860/11100 19760/13830 19760/13830

Veegbreedte mm 1570 1570 1520 1520

Schrobbreedte mm 1220 1220 1520 1520

Max. snelheid km/u 13 13 13 13

Aanbevolen werksnelheid km/u 6 6 6 6

Min.  draaicirkel cm 302 302 330 330

Schoon-/vuilwatertank l 380/380 380/380 380/380 380/380

Vuilvergaarbak inhoud l 42 42 42 42

Brandstoftank l - 48 - 48

Borstel-/paddruk kg 55/110/180 55/110/180 55/110/180 55/110/180

Lengte x breedte x hoogte cm 254x142x147 254x142x147 254x167x147 254x167x147

Gewicht kg 1350 1350 1454 1454

Gewicht tijdens gebruik kg 1730 1730 1834 1834

Specificaties en details kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.
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380 l schoon-, en vuilwatertank,
42 l vuilcontainer met afzuiging

Ecoflex, reinigingsmiddel doseer-
systeem (2x9 l flacon) optioneel
leverbaar

Robuuste grote wielen en 8 cm
vrije ruimte tussen vloer en 
machine (transport)

No-Tools™ concept, zonder 
gereedschap verwisselen en 
afstellen van zuigrubbers en
borstels

Stuurbekrachtiging standaard,
stuur en stoel zijn verstelbaar

Kantelbare vuilwatertank
met een grofvuil opvangbak
(standaard) en een grote  
opening: eenvoudig  
schoonmaken

MaxAccess™: Volledige
toegang rondom de
machine voor service

DustGuardTM: standaard op de 
SC8000 1300, optioneel, alleen 
links, bij de SC8000 1600

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.
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