
Op koers voor efficiënt reinigen

SC2000



Eenvoudig te reinigen vuilwatertank met  
volledig te verwijderen deksel.

Vulsysteem met automatische uitschakeling  
bij volle tank (optioneel)

Bedieningsgemak: extreem gebruikersvriendelijk 
en gemakkelijk te bedienen. Bedieningspaneel 
met One-Touch knop en intuïtieve display, 
geintegreerd in het stuur



Volledig kantelbare vuilwatertank voor goed  
bereikbaar batterijvak en Ecoflex-systeem

USB-poort optioneel

De Nilfisk SC2000 compacte ride-on schrobzuigmachine  
maakt het werk duidelijk lichter vergeleken met een 
walk-behind model. Een aantrekkelijke keuze voor het 
schoonmaken van kantoren, supermarkten, sportcentra, 
winkels, restaurants, hotels en instellingen als ziekenhuizen 
en scholen.
Met een werksnelheid tot 6 km/u – bij gemiddeld 4 km/u 
met een walk-behind schrobzuigmachine – heeft de 
SC2000 groot effect op de productiviteit en de reinigings-
kosten.
Hij is eenvoudig te besturen, zelfs in krap bemeten ruimten, 
dankzij de compacte uitvoering. Door de extra stille modus 
voor fluisterzacht werken kunt u de machine overdag  
gebruiken, zelfs in zones waar geluid een gevoelig thema is.
De uitvaltijden blijven beperkt door het systeem met 2 
verschillende sleutels: een blauwe sleutel voor de basisin-
stellingen  voor de gebruiker en een gele sleutel voor 
uitgebreide instellingen voor de supervisor.

·    Productief: hoge snelheid (6 km/u), 70/70 L tanks en  
3,5 uur werktijd

·   Effectief: 53 cm schrobbreedte en krachtig opzuigen op 
elk type vloer

·   SmartFlowTM: automatische dosering van reinigings- 
middel op basis van de snelheid voor een gelijkmatige 
reiniging en spaarzaam verbruik

·   Krachtig: functie met dubbele druk om hardnekkig vuil 
te reinigen

·   Laag energieverbruik: borstelmotor met snelheidsregeling 
afhankelijk van het type vloer

·  Gebruiksvriendelijk: schrobdek en zuigmond gaan  
   automatisch omhoog of omlaag door indrukken van de  
   One-Touch knop en de Click on/off knop voor de  
   borstel/padhouder.
·   Eenvoudig bediening: gepatenteerde zuigmond voor 

effectieve reiniging en snel en eenvoudig vervangen van 
de zuigstrips

Compacte ride-on schrobzuigmachine 
verdubbelt de reinigingsprestaties  
tegen de prijs van een walk-behind 
model
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Technische specificaties

Beschrijving Eenheid SC2000 SC2000 Full package

Spanning V 24 24

Nominaal vermogen W 450 450

Geluidsdrukniveau dB(A) 68/62 ±3 68/62 ±3

Productiviteit theoretisch/daadwerkelijk m2/u 3180/2230 3180/2230

Schrobbreedte mm 530 530

Schoonwater-/vuilwatertank liter 70/70 70/70

Borstel-/paddiameter mm 530/508 530/508

Borsteldruk kg 15/30 15/30

Borstelsnelheid tpm 155 155

Grootte batterijvak (lxbxh) mm 350x360x280 350x360x280

Lengte x breedte x hoogte cm 127x55x102 127x55x102

Gewicht (alleen machine) kg 155 228

Bedrijfsklaar gewicht kg 342 342

KENMERKEN:

Nilfisk SmartKey™ • •

Nilfisk SmartFlow™ • •

Nilfisk SilenTech™ Technology • •

OneTouch™ knop • •

Back-up alarm • •

Inknijpbare afvoerslang met flowregeling • •

Kantelbare vuilwatertank • •

Losbreekbeveiliging zuigmond • •

Automatisch optillen zuigmond bij achteruit rijden • •

Zuigstrippen op alle 4 randen • •

Ingebouwde lader - •

Ecoflex-systeem - •

Vuilcontainer • •

Vulslang • •

Full package - •

Automatisch optillen van de  
zuigmond bij achteruit rijden

SmartKey™ systeem met aparte  
instelmogelijkheden voor de 
supervisor en de gebruiker

Elektrische aandrijvingen om  
met één druk op de knop het 
schrobdek en de zuigmond  
neer te laten/te heffen

Bumpers op borsteldek en  
zuigstrip om schokken op  
te vangen Click-off/on-knop voor  

borstel/padhouder

Ecoflex-systeem voor flexibele  
instelling van reinigingsmiddel  

en voor reiniging met alleen water.  
60-seconden boostfunctie om de water-, 

reinigingsmiddel- en schrobdruk te  
verhogen, als dat nodig is

Eenvoudige toegang tot de  
bestuurdersstoel van beide zijden; 

ergonomische arbeidspositie en 
comfortabele voetpedaalpositie

Robuuste polyethyleen tanks, 
bestand tegen chemicaliën
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