
Groot in het schoonmaken  
van kleine ruimten

SC100



Niet alleen zijn de vloeren sneller schoon,
maar u kunt ook kleinere tapijten  
schoonmaken, inclusief vlekken verwijderen, 
met een optionele tapijtkit. Borstel en  
zuigmonden zijn zonder gereedschap te  
verwijderen zodat het dagelijks onderhoud 
gemakkelijk en snel verloopt

De SC100 maakt schoon met een maximale 
hoogte van slechts 25 cm 

Eenvoudig in elke lage gootsteen met water te 
vullen tank



De optionele hand zuigslang is ideaal voor het 
schoonmaken van moeilijk bereikbare plekken 
of het verwijderen van vlekken

Eenvoudige controle over de schrobzuig- 
ma chine dankzij de intuitieve bediening met 
twee waterinstellingen en een indicator voor 
schoonmaakmiddel die aangeeft of de tank 
leeg is

De Nilfisk SC100 is een kleine schrobzuigmachine voor het reinigen van
kleine oppervlakken. Vergeleken met de handmatige reiniging met zwabber 
en emmer krijgt deze compacte staande machine het werk veel sneller voor
elkaar met een perfect schoonmaakresultaat.

De ideale keuze voor kleine winkels, scholen, restaurants, café’s,
tankstations, bakkerijen, fastfood ketens, hotels en schoonmaakbedrijven.

Eenvoudig, snel en productief shoonmaken
·   Schrob en droog in één arbeidsgang zodat de schoongemaakte 
oppervlakte weer snel toegankelijk is

· Twee instellingen voor de reinigingsmiddelen voor efficiënt schoonmaken    
  en een rode LED-indicator als het schoonmaakmiddel op is
· Ergonomische greep voor comfortabele bediening met één of twee  
  handen
· Eenvoudig te dragen en vervoeren van de ene naar de andere plek -  
  weegt slechts 12 kg

Veilige en hygiënische omgeving
· Gebruikt alleen een schone oplossing: geen verspreiding van vuil en   
  bacteriën over de vloer
· Platte vuilwatertank en volledige toegang zorgen er voor dat 100% van  
  het vuil uit de vuilwatertank snel en gemakkelijk wordt verwijderd
· Kan wat andere niet kunnen: door het lage dekprofiel is schoonmaken van  
  moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk
· Eenvoudig en snel onderhoud maken dat de gebruiker altijd kan  
  beschikken over een schone en werkende machine

Verminderde totale schoonmaakkosten
·   Flexibel schoonmaken: Eco-instelling voor licht schoonmaakwerk en extra 
dosering voor vlekken verwijderen of grondig schoonmaken

· Alle machinefuncties stoppen in de staande stand: geen borstel of  
  zuigmond op de vloer en geen morsen van materiaal als de machine niet  
  in gebruik is
· Robuust aluminium frame-ontwerp garandeert een hoge  
  betrouwbaarheid en een lange levensduur
· Doseerdop voor schoonmaakmiddel op de tank om altijd over het juiste  
  percentage schoonmaakmiddel te beschikken

Compacte vloerreiniger voor  
de kleine ruimten

Elke tank is snel te verwijderen en met één 
hand draagbaar
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De afneembare tanks kunnen 
eenvoudig in elke lage wasbak 
worden geleegd en gevuld.

Zuigmonden kunnen omhoog 
worden gebracht zodat ook kan 
worden geschrobd zonder direct 
af te zuigen om hardnekkig vuil 
of vlekken te verwijderen.

Borstel uit het midden maakt 
schoonmaken langs muren 
mogelijk.

De ergonomische greep kan
omlaag worden bewogen voor
effectief schoonmaken in lage
standen. Het afneembare
snoer wordt eenvoudig
opgeborgen op de haak.

Bedieningsscherm voor intuitieve 
bediening van de machine en 
laagwatermelding voorkomt 

gebruik van de machine zonder 
schoonmaakmiddel.

Als de machine rechtopstaand 
wordt geparkeerd, stoppen 

alle functies automatisch en is 
de vloer vrij van zuigmond en 

borstel.

Zowel het stofzuigmotorfilter 
als het schoonmaakmiddelfilter 

beschermen kwetsbare 
onderdelen tegen storing en 

zorgen voor een betrouwbare 
schoonmaakmachine.

Dosering met twee 
instellingen voor perfecte 

schoonmaakresultaten in vuile 
gebieden.

Technische gegevens
Omschrijving Eenheid SC100 SC100 Full package

Voltage V 220-240 220-240

Nominaal Vermogen W 800 800

Geluidsniveau op 1.5m dB(A) 72 ± 2 72 ± 2

Productiviteit, theoretisch/werkelijk m2/u 620/310 620/310

Schrobbreedte mm 310 310

Schoon-/vuilwatertank liter 3/4 3/4

Borstelsnelheid tpm 2100 2100

Lengte x breedte x hoogte cm 40x36x115 40x36x115

Gewicht (alleen machine) kg 12 12

Operating weight kg 15 15

KENMERKEN:

10 m afneembaar snoer • •

LED-indicator voor schoonmaakmiddel • •

Twee niveaus voor schoonmaakmiddel • •

Tank in tank-oplossing • •

Werkgreep voor twee handen • •

Handmatige zuigslang •

Tapijtkit inclusief borstel en zuigmond •

Klaar voor gebruik geleverd • •

• = Standaard
= Optioneel

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.

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

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


