
Efficiënte reiniging van grote  
oppervlakken  
- tegen lagere kosten

SC6000



Snelheidsbegrenzer gaat vermoeidheid  
bij de bestuurder tegen, vooral bij  
het manoeuvreren rond obstakels 

De zuigstrip is ontworpen om zich gemakkelijk 
van zijn steun te laten verwijderen met behulp 
van de ergonomische handgrepen zonder dat 
er een slangaansluiting aan- of afgekoppeld 
hoeft te worden

Intermitterende SmartflowTM-hendel geïnte-
greerd in het stuurwiel: Reduceert de hoeveel-
heid water op het dek, voorkomt spatten in 
bochten, verlaagt het verbruik en zorgt voor 
perfecte droogprestaties



SmartKeyTM-systeem met twee verschillende 
toegangsniveaus waaronder:

1. gebruiker (blauwe sleutel) Toegang tot de 
basisfuncties van de machine met een unieke 
ID 
2. Super-user (gele sleutel) Instelling van  
machineparameters en - indien gewenst -  
beperking van het gebruiksniveau

De Nilfisk® SC6000 is een opzit-schrobzuigmachine van  
de nieuwste generatie met de omvang, snelheid en technologie  
om grote binnenruimtes schoon te maken – tegen extreem lage 
levensduurkosten (TCO).

Deze gebruiksvriendelijke machine bespaart water en reinigings- 
middelen en is ontworpen om urenlang met hoge snelheid  
superieure reinigings- en droogprestaties te leveren. Robuust en  
betrouwbaar, de accu-aangedreven SC6000 is gebouwd om lang 
mee te gaan bij een beperkte behoefte aan service en onderhoud. 
Daardoor is hij voor u de juiste keus, wanneer u op zoek bent naar 
een efficiënte reinigingsoplossing met een minimale uitval en stil-
stand.

De SC6000 is verkrijgbaar in 3 verschillende versies en is de  
ideale oplossing voor veel bedrijven, industrieën en schoonmaak-
bedrijven die vloeren van grote binnenruimtes, zoals productie- 
hallen, magazijnen supermarkten, luchthavens, parkeergaranges en 
andere logistieke centra, moeten schoonmaken.

De SC6000 wordt geleverd met de intelligente SmartFlowTM-functie  
die de oplossingshoeveelheden automatisch aanpast aan de  
rijsnelheid – en als u meer water, reinigingsmiddel en energie wilt 
besparen, kunt u voor het optionele EcoflexTM-systeem kiezen. 

Elk detail van de Nilfisk SC6000 is erop gericht het werk non-stop 
uit te voeren - over een lange levensduur en tegen de laagst  
mogelijke totale levensduurkosten. 

·   Verkrijgbaar in 3 verschillende versies: 86 cm of 105 cm dek met   
 dubbele schijf of 91 cm dubbel cilindrisch borsteldek

·   Consistente reinigingsprestaties: Ontworpen voor verschillende  
 soorten vloeren, van gladde, effen vloeren tot tegelvloeren

·   ‘Best-in-class’ droogprestaties dankzij de optionele dubbele  
turbine

 ·   Betrouwbare en robuuste constructie in een compact formaat
 ·   Volledig beschermd schrobdek en zijskirts met robuuste stalen  

 deuren met rollers om schade aan de machine of faciliteit te  
 vermijden 

 ·   Het OLED-display is zelfs onder zeer heldere lichtomstandigheden   
 en vanuit elke kijkhoek afleesbaar

 ·   Geen gereedschap nodig om de hoofdcomponenten  
 van de machine te vervangen: borstels, zuigstrippen en bladen

 ·   Opklik-disc- en -schrobborstelsyteem voor eenvoudige installatie  
 van borstels en padhouders

Kies voor een hogere
productiviteit en lagere kosten

SmartKeyTM 
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SmartKeyTM-system met  
aparte instelmogelijkheden 
voor de super-user en de 
normale gebruiker

Volledig beschermd schrob-
dek en zijskirts met robuuste 
stalen deuren met rollers om 
schade aan de machine of 
faciliteit te vermijden

Elektrische stelaandrijvingen 
om met een druk op  
een knop het dek en de 
zuigstrippen neer te laten/
te heffen

EcoflexTM-systeem voor flexi-
bele instelling van de reinig-

ingsmiddelen en voor  
reiniging met alleen water.  
60-Seconden boostfunctie 

om de water-, reiniging-
smiddel- en schrobdruk te 
verhogen, als dat nodig is 

Click-on-knop voor eenvoud-
ige installatie van borstel / 

padhouder

Eenvoudige toegang tot de 
bestuurdersstoel van beide 

zijden; ergonomische  
arbeidspositie en comforta-

bele voetpedaalpositie

Technische specificaties

Beschrijving Eenheid SC6000 860D SC6000 1050D SC6000 910C

Referentienummer 56116005 56116004 56116003

Spanning V 36 36 36

Nominaal vermogen W 2500 2700 2700

Geluidsdrukniveau dB(A) 69 69 69

Productiviteit theoretisch/daadwerkelijk m 2/u 7740/5420 9450/6620 8190/5730

Schrobbreedte mm 863 1016 914

Oplossing/opzuigtank liter 190/190 190/190 190/190

Borstel-/paddiameter mm 430 508 180

Borstelsnelheid tpm 250 250 760

Grootte accucompartiment (lxbxh) mm 438x559x610 438x559x610 438x559x610

Lengte x breedte x hoogte mm 1780x990x1580 1780x1170x1580 1780x1170x1580

Gewicht (alleen machine) kg 794 816 814

Bedrijfsklaar gewicht kg 1070 1070 1075

KENMERKEN:

Uitknijpbare afvoerslang met flowregeling • • •

Vuilkorf • • •

Boordlader

Batterij

Ecoflex-systeem

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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