
Productief reinigen met oog  
voor elk detail

SC500



Vulsysteem met eenvoudige aansluiting  
en automatische uitschakeling bij volle tank 
(optioneel)

Productief: 45/45 liter watertanks en laag  
energieverbruik voor een werktijd tot 5 uur

Informatief digitaal display, intuïtieve knop-
pen met symbolen en nieuwe ergonomische 
bediening



Ideaal voor schoonmaakwerk overdag: ge-
luidsniveau verlaagd tot slechts 60 ±3 dB(A) 
dankzij de gepatenteerde Nilfisk SilenTechTM 
technologie met stille modus

SC500 REVTM met draaiende schrobbeweging 
om vuil snel en efficiënt aan te pakken, zodat 
de vloer na één behandeling schoner is

Schrobzuigmachine voor  
meer gebruiksgemak en  
kostenefficiëntie

De Nilfisk SC500 walk-behind schrobzuigmachine  
is zorgvuldig ontworpen om de productiviteit te verhogen 
en uw totale reinigingskosten te verlagen. Deze aanzien lijke 
voordelen worden gerealiseerd door een hoger gebruiks-
gemak en een reeks technische eigenschappen die reini-
ging overdag mogelijk maken en een optimaal verbruik van 
water en schoonmaakmiddelen opleveren. Een betrouw-
bare keuze voor het schoonmaken in bedrijven, ziekenhuis, 
scholen, kantoren, supermarkten, winkels, sportcentra, 
restaurants, hotels en productieafdelingen.

Productiviteit wordt naar een nieuw niveau getild dankzij 
de automatische instelling van de dosering van het  
reinigingsmiddel aan de hand van de rijsnelheid van de  
machine. Met behulp van deze regeling – die zorgt voor 
een gelijkmatige reiniging en optimaal verbruik van  
water en chemicaliën – kan de gebruiker zich helemaal 
concentreren op het schoonmaakwerk.

De reinigingskosten worden dankzij diverse functies  
verlaagd. Het duurzame Nilfisk Ecoflex-systeem biedt een 
bijzonder flexibel gebruik van schoonmaakmiddelen, net 
als reiniging met alleen water met één druk op de knop. 
Ook kostenverlagend werkt de mogelijkheid overdag 
schoon te maken, dankzij het opmerkelijk lage geluids- 
niveau van de SC500.

·    Effectief: 53 cm borsteldek met snelheidsregeling  
afhankelijk van het type vloer

·    Krachtig: boosterfunctie met dubbele druk kan  
indien nodig worden bijgeschakeld

·    Gebruiksvriendelijk: borsteldek kan automatisch omhoog 
en omlaag

·    SmartFlowTM: automatische dosering van 
reinigingsmiddel op basis van de rijsnelheid 

·    Effectieve regeling van de instellingen: verschillende 
sleutels voor de supervisor en gebruiker

·    Gepatenteerde zuigmond voor effectieve reiniging en 
snel en eenvoudig vervangen van de zuigstrips
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Technische specificaties

Beschrijving Eenheid SC500 53B SC500 53 B Full package SC500 REVTM

Artikelnummer 9087401020 9087400020 9087402020

Spanning V 24 24 24

Nominaal vermogen W 930 930 1150

Geluidsniveau op 1,5 m dB(A) 63 (60) ±3 63 (60) ±3 65 (61) ±3

Productiviteit theoretisch/daadwerkelijk m2/u 2650/1590 2650/1590 2550/1530 

Schrobbreedte mm 530 530 508

Schoonwater-/vuilwatertank liter 45/45 45/45 45/45

Borstel-/paddiameter mm 530/508 530/508 508/508

Borsteldruk kg 15/30 15/30 22,2/30

Borstelsnelheid tpm 155 155 2250 wentelend/30 pad

Grootte batterijvak (lxbxh) mm 350x350x260 350x350x260 350x350x260

Lengte x breedte x hoogte cm 127,7x72x106,3 127,7x72x106,3 127,7x72x106,3

Gewicht (alleen machine) kg 83 85 88

Bedrijfsklaar gewicht kg < 207 207 210

KENMERKEN:

Nilfisk SmartKey™  • • •

OneTouch™   • • •

Nilfisk SmartFlow™  • • •

Nilfisk SilenTech™ Technology  • • •

Borstel Click-on/off  • •

Inknijpbare afvoerslang met flowregeling  • • •

Vuilcontainer  • • •

Vulslang  • • •

Aandrijfversie • • •

Ecoflex-systeem  optioneel • optioneel

Full package - • -

Nieuwe, automatische dosering 
van het reinigingsmiddel aan 
de hand van de rijsnelheid voor 
gelijkmatig reinigen  
en optimaal verbruik

Systeem met 2 sleutels en aparte 
instelmogelijkheden voor de 
supervisor en de gebruiker

Robuuste polyethyleen tanks, 
bestand tegen chemicaliën

Eenvoudig vast/los klikken  
van de borstel/padhouder  
met één druk op de knop  
(niet bij de REV-versie)

Standaard vulslang  
om de watertank snel en  

eenvoudig te vullen

Transparante slang om waterpeil 
te kunnen controleren vanaf 

zitplaats gebruiker

De vuilwatertank is kantelbaar,  
waardoor de batterijen en  
het Ecoflex-systeem goed  

toegankelijk zijn

Dubbele druk – max. 30 kg  
– bij hardnekkig vuil
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