
Kiváló megoldás dinamikusan  
változó takarítási igényekhez

SC5000



Ezt a nagy teljesítményű padlótisztító berendezést 
úgy terveztük meg, hogy ne zavarja meg az Ön 
vállalkozása napi üzletmenetét, a helytakarékos és 
kiválóan manőverezhető SC5000 kialakítása pedig  
a legnagyobb kihívást jelentő környezetekben is 
megfelelő legyen.

A tisztítandó felület átláthatóságának és az intuitív 
használatnak köszönhetően, minimális betanítás 

szükséges, a kezelő gyorsan és hatékonyan 
végezheti el a munkát, miközben tökéletesen 
belátja a tisztítandó környezetet.

Az SC5000 az egyszerű kezeléssel és megbízható 
Nilfisk teljesítménnyel párosítva egy új padlótisztítási 
megoldást kínál az eddigi leghelytakarékosabb 
formában, képviselve a könnyű takarítás melletti 
elkötelezettségünket.

Kerüljön közelebb  
a szélekhez jobban,  

mint valaha
Tisztítson meg minden sarkot és szűk folyósót



Egyszerűbben, mint valaha

Gyors és ügyes

• 30% -kal nagyobb teljesítmény 

tartályonként

• SmartKey tartozék

• 140 literes tartálykapacitás

• 4,5 órás üzemidő

• ±63 dB-es üzemi zajszint

• 8,5 km/h működési sebesség

• Súrolási szélesség (cm)

 – 86 (tányérkefe)

 – 81 (hengerkefe)

 – 91 (hengerkefe)

Kategóriájában a legjobb fordulási képességgel az 
SC5000 a kanyarokban és minden folyosón megállja 
a helyét anélkül, hogy elállná az utat – még nagy 
forgalmú környezetben is.

Az összes funkció integrálva van a kormánykerékbe 
– beleértve a felhasználó-specifikus SmartKey és 
SupervisorKey konfigurációt is -, így a kezelők 
bármilyen feladathoz képesek az SC5000  
beállításait hozzáigazítani. 

A szerviz- és karbantartási információkat  
a nagyméretű digitális kijelző biztosítja.
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Műszaki paraméterek

Leírás Mértékegység SC5000 860D SC5000 810C SC5000 910C

Cikkszám 56117805 56117807 56117808

Kefe/pad típusa Tányérkefe Hengerkefés Hengerkefés

Súrolási szélesség mm 860 810 910

Maximális óránkénti tisztítási teljesítmény m²/h 7310/5120 6880/4820 7740/5410

Kefe mérete mm 430 - 2 db 810 910

Kefemotor teljesítménye W 750 550 550

Tiszta-/piszkosvíz-tartály kapacitása l 140/147 140/147 140/147

Emelkedő leküzdési képesség % 12 12 12

Zajszint dB(A) +/-3 61 63 63

Feszültség V 36 36 36

Kefe sebessége Fordulatszám 250 776,5 776,5

Változtassa át a legnagyobb 
kihívásokat apró kihívásokká

Kezelje magabiztosan a legösszetettebb takarítási 
környezeteket is – bármilyen iparágban

Szállítmányozás és logisztika
A hatalmas nyitott területeken vagy rendkívül 

szűk helyeken az SC5000 makulátlan és 
biztonságos padlót hagy maga után anélkül, 

hogy megzavarná az üzlet működését.

Könnyűipar
A SmartFlow™ technológia lehetővé teszi, 

hogy az SC5000 tökéletes egyensúlyt 
teremtsen a teljesítmény és az erőforrás-

hatékonyság között, anélkül, hogy 
veszélyeztetné a biztonságot vagy  

a teljesítmény rovására menne.

Nehézipar
A teljes környezet beláthatóságának és  
az opcionálisan rendelhető védőtetőnek 

köszönhetően az SC5000 úgy gondoskodik  
a biztonságról, hogy közben megtartja  

a tisztaság színvonalát.


