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De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

De Nilfisk SC100 is een compacte schrobzuigmachine voor de reiniging
van krappe ruimten. Vergeleken met de handmatige reiniging met de
traditionele mop is dit de snelste oplossing voor de reinigingsklus.
Met de Nilfisk SC100 schrobzuigmachine kan zowel vooruit als achteruit
worden gewerkt omdat de zuigmonden voor en achter de borstel zijn
geplaatst. Schrobben en drogen in één arbeidsgang waardoor de ruimte
direct weer te belopen is. De perfecte prijs/kwaliteit reinigingsoplossing
voor winkels, scholen, restaurants, pompstations en hotels etc..

• Schrobben en drogen in één arbeidsgang
• Twee doseerinstellingen van de waterhoeveelheid
• Indicatie indien de watertank leeg is
• Ergonomische handgreep  voor het gebruik met twee handen of met

één hand
• Licht gewicht, slechts 12 kg, waardoor gemakkelijk te verplaatsen
• Gebruikt alleen schoon water en een reinigingsmiddel
• Platte vuilwatertank eenvoudig te reinigen
• Door het lage borsteldek kan de machine bijna overal komen
• De machine is snel schoon te maken en te onderhouden
• Flexibel gebruik van de machine
• Eco flow (minimale waterdosering) voor de lichte reiniging en dubbele dosering voor de intensievere reiniging
• Zodra de machine rechtop staat stoppen alle functies
• Robuust aluminium frame garandeert een hoge betrouwbaarheid en lange levensduur
• Op de schoonwatertank bevindt zich een maatbeker voor de juiste dosering van het reinigingsmiddel

● Standaard uitrusting

Standaard toebehoren Artikelnummer
Minimale
hoeveel

heid
SC100 E SC100 E FULL

PACKAGE

Borstel, cilindrischBorstel, cilindrischBorstel, cilindrischBorstel, cilindrisch

Borstel Cyl.310mm 12.5 medium PPL wit 107411860 1 ● ●

Zuigmond rubbersZuigmond rubbersZuigmond rubbersZuigmond rubbers

Zuigmondkit 321mm 13 inch 107411867 1 ● ●

OverigeOverigeOverigeOverige

Afneembaar snoer 10 mtr. 107413490 1 ● ●

DETACHABLE CORD 10M UK 107413491 1

Handvat 107413470 1 ● ●
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Standaard toebehoren Artikelnummer
Minimale
hoeveel

heid
SC100 E SC100 E FULL

PACKAGE

Losse zuigbuis met slang ( externe kit) 107411864 1 ●

Tapijtkit 107411865 1 ●

Zuigmondkit 321mm 13 inch Tapijt 107411868 1 ●

Model SC100 E SC100 E FULL
PACKAGE

Artikelnummer 107408100 107408103

Kenmerken

Afneembare kabel ● ●

Automatische afsluiting reinigingsmiddel ● ●

Vulstandcontrole schoonwatertank ● ●

Geleverd direct klaar voor gebruik (compleet) ● ●

Tank in tank oplossing ● ●

Bedieningsstang voor gebruik met twee handen ● ●

Technische specificaties SC100 E SC100 E FULL
PACKAGE

Volt/frequentie (V/Hz) 220-240/50-60 220-240/50-60

IP beschermingsklasse X4 X4

Isolatieklasse I I

Nominaal vermogen (W) 800 800

Vacuüm  (kPa) 3.5 3.5

Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744) 72 ± 2 72 ± 2

Geluidsniveau (dB(A) IEC 704) 83 83

Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u) 620/310 620/310

Trillingsniveau handgreep (m/s²) < 2.5 < 2.5

Schrobbreedte (mm) 310 310

Waterhoeveelheid (l/min.) 0.2/0.6 0.2/0.6

Kabellengte (m) 10 10

Schoonwater-/vuilwatertank (l) 3/4 3/4

Zuigmondbreedte (cm) 31 31

Toerental borstel (tpm) 2100 2100
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Technische specificaties SC100 E SC100 E FULL
PACKAGE

Aantal borstels en soort 1 Cylindrical 1 Cylindrical

Lengte x breedte x hoogte (mm) 400x360x1150 400x360x1150

Gewicht (kg) 12 12

Bruto gewicht (gvw) (kg) 15 15

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires Artikelnummer
Minimale
hoeveel

heid
SC100 E SC100 E FULL

PACKAGE

Borstel, cilindrischBorstel, cilindrischBorstel, cilindrischBorstel, cilindrisch

Borstel Cyl.310mm 12.5 medium PPL wit 107411860 1 ● ●

Borstel Cyl. 310mm 12.5 hard PPL zwart 107411861 1 ○ ○

Borstel Cyl. 310mm 12.5 microvezel 107411862 1 ○ ○

Borstel Cyl. 310mm 12.5 tapijt 107411863 1 ○ ○

OverigeOverigeOverigeOverige

Afneembaar snoer 10 mtr. 107413490 1 ● ●

Afneembaar snoer 15 mtr SC100 107414842 1 ○ ○

DETACHABLE CORD 10M UK 107413491 1

DETACHABLE CORD 15M GB 107414843 1

Handvat 107413470 1 ● ●
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Accessoires Artikelnummer
Minimale
hoeveel

heid
SC100 E SC100 E FULL

PACKAGE

Losse zuigbuis met slang ( externe kit) 107411864 1 ○ ●

Opberg / acc. net 107414568 1 ○ ○

Tapijtkit 107411865 1 ○ ●

Zuigmondkit 321mm 13 inch Tapijt 107411868 1 ○ ●

Zuigmond rubbersZuigmond rubbersZuigmond rubbersZuigmond rubbers

Zuigmondkit 321mm 13 inch 107411867 1 ● ●
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