
Beste reiniging in zijn klasse

SC6500



Eenvoudig onderhoud: nieuwe onderhouds-
vrije motor, hoogwaardige aandrijving en geel 
gemarkeerde afstelpunten.

Kantelbare en afneembare vuilwatertank.Kantelbaar stuur om eenvoudig op te stappen. 
Ergonomisch ontworpen bestuurdersplaats 
voor veiligheid en comfort.



Dubbele zijborstels (cilindrische modellen) 
zorgen er voor dat de randen echt schoon 
worden.

De Nilfisk SC6500 heeft geen beperkingen meer voor wat 
betreft efficiënt reinigen van grote oppervlakken.  
Deze betrouwbare, snelle en productieve schrobzuig- 
machine voert veeleisende schoonmaakwerkzaamheden in 
industriële omgevingen efficiënt uit.
De SC6500 die in 4 verschillende versies leverbaar is, biedt 
de keuze uit twee schrobbreedten en cilindrisch of schijf. 
Het resultaat is een schrobzuigmachine die onovertroffen 
is in zijn klasse voor wat betreft schoonmaakprestaties - 
dankzij de hoge borsteldruk en de sterke zuigkracht.

De productiviteit is extra verhoogd door de koolborstelloze 
aandrijving die de werksnelheid verhoogt tot 9 km/u.  
Even belangrijk is het geluidsniveau van 70 dB(A) waardoor 
het mogelijk is om de Nilfisk SC6500 te gebruiken in  
geluidsgevoelige omgevingen. Door vrijwel onderhoudsvrij 
te zijn en over een hoogwaardige aandrijving te beschikken 
worden de totale operationele kosten verlaagd.

Productief schoonmaken van 
grote oppervlakken
Beter ontwerp voor meerwaarde

·       Productief: nieuwe stille koolborstelloze motor met een 
betere tractie en een werksnelheid van 9 km/u.

·   Gebruiksgemak: in werking stellen door één druk op de 
knop, kleurcodering van belangrijke punten.

·   Duurzaam reinigen met het Ecoflex-systeem: complete  
controle over het gebruik van water en reinigingsmiddel 
door eenvoudig op een knop te drukken - zonder dat dit 
de schoonmaakprestaties nadelig beïnvloedt.

·   Gemaakt voor zware omstandigheden: tankcapaciteit 
van 265 liter. Werkduur  maximaal 5 uur op volledig 
geladen accu’s.

·   Meerdere uitvoeringen: 4 verschillende versies, 2 breed-
ten - 1 en 1,3 meter - met cilindrische-, of schijfborstels.

·   Betere controle en ergonomie: minder inspanning om te 
sturen en een verbeterd kantelmechanisme van de tanks.

·   Veiligheid: beter remvermogen, verbeterde lagers en 
nieuwe wielen, verbeterde vergrendeling van de  
vuilwatertank.

Ecoflex reinigingsmiddel kit (optioneel): een-
voudig toegankelijke reinigingsmiddeltank.

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 oorspronkelijke 
instellingen voor een minimaal gebruik van 
water, schoonmaakmiddel en energie.



Technische gegevens
Omschrijving Eenheid SC6500 1100D SC6500 1100C SC6500 1300D SC6500 1300C

Voltage V 36 36 36 36

Nominaal Vermogen W 4100 4400 5220 4400

Geluidsniveau op 1.5m dB(A) 70 70 70 70

Productiviteit, theoretisch/werkelijk m2/u 9000/6300 11700/8190 9000/6300 11700/8190

Schrobbreedte mm 1000 1000 1300 1300

Max. snelheid km/u 9 9 9 9

Schoon-/vuilwatertank liter 265/265 265/265 265/265 265/265

Borstel-/paddiameter mm 2x505 2 cyl.x974 3x432 2 cyl.x1184

Borsteldruk kg 43/90/145 38/54/90 43/90/145 38/54/90

Borstelsnelheid tpm 240 630 225 630

Lengte x breedte x hoogte  
(zonder zuigmond)

cm 187x108x148 187x121x148 187x133x148 187x141x148

Gewicht (transport) kg 1266 1314 1312 1353

Gewicht tijdens gebruik kg 1460 1508 1506 1547

Specificaties en details kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.
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1    Het Ecoflex-systeem biedt verschillende instellingen om    
  water en reinigingsmiddel te besparen.

2    Instelbare zijskirts, geschikt voor zwaar werk, zorgen voor   
  voldoende neerwaartse druk om de vloeren volledig droog    
  te maken.

3    Gele kleurgecodeerde punten vereenvoudigen het     
  standaard onderhoudswerk.

4    Onderhoudsvrije koolborstelloze aandrijving zorgt voor een     
  stille, betrouwbare, krachtige en efficiënte werking.

5    Op het frame gemonteerde geleiders beschermen het  
 borsteldek tegen stootschade.

6    Dubbele zijborstels (cilindrische modellen) zorgen er voor   
  dat de randen echt schoon worden.

7   Tanks met een grote capaciteit van 265 l verhogen de    
     productiviteit.
8    Optioneel dubbel zuigsysteem verbetert de wateropname      

  op ruwe vloeren, zelfs bij hoge snelheden.
9    Non-marking industriële wielen met veel tractie verbeteren    

  de stabiliteit en de controle.
10  Dubbele schijfremmen zorgen voor een verbeterd remver-

mogen zelfs op natte vloeren.
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België:
Nilfisk n.v.-s.a.
Riverside Business Park
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4
1070 Brussel
Tel. +32 (0)2 467 60 50, Fax +32 (0)2 463 44 16
info.be@nilfisk.com, www.nilfisk.be

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.

Nederland:
Nilfisk BV
Industrieterrein Gooise Kant.
Versterkerstraat 5
1322 AN ALMERE
Tel. +31 (0)36 546 07 00, Fax +31 (0)36 546 07 81
info.nl@nilfisk.com, www.nilfisk.nl


