
 

TRÆD OP PÅ ET HØJERE NIVEAU 
AF KVALITET, YDEEVNE OG 
PÅLIDELIGHED

SC1500



Hvorfor halte bagefter, når du kan øge produktiviteten 
ved at træde op på maskinen?

Lille og kompakt, men alligevel 51 cm vaskebredde, 
kombinerer ydeevne med stor manøvredygtighed.

STIG OP, TRÆD PÅ 
PEDALEN OG START 
RENGØRINGEN

SC1500 er en innovativ stand-on gulvvasker, der er højeffektiv pga. 
sin exceptionelle brugervenlighed, store ydeevne, høje kvalitet og 
pålidelighed. Det er en investering i Nilfisk kvalitet, der vil tjene sig 
hjem år efter år.

SC1500 løfter brugervenlighed til helt nye højder. Stig op og så er du 
klar. Det intuitive display gør det let for føreren at håndtere maskinen, 
selv hvis det er første gang. Den kompakte størrelse og praktiske 
styring, gør det nemmere at manøvrere end nogensinde før.

SC1500’s manøvredygtighed og lydløse drift gør den til et oplagt 
valg når det gælder rengøring af hospitaler og i sundhedssektoren, 
skoler, kontorlokaler, restaurationer, butikker og supermarkeder samt 
idrætscentre.
Som det er tilfældet med alle maskiner fra Nilfisk, er den konstrueret 
med øje for brugerens behov. Fortrinlig ergonomi, minimal belast-
ning og simpelt, intuitivt kontrolpanel, der kræver et minimum af 
oplæring. Arbejdet udføres mere effektivt, samtidig med at du sparer 
tid og penge.

• Nem at betjene. Stig på maskinen og kør.
•  Ergonomisk hastighedsregulator minimerer belastningen  

af operatøren.
•  One-Touch betjening og to indstillinger af børstetryk sikrer en høj 

rengøringsydelse.
•  Brugervenligt kontrolpanel gør rengøringen til en leg.
•  44 liters tank med elektronisk styret vandmængde giver en 

rengøringskapacitet på 75 minutter pr. optankning.
•  Det lave støjniveau og indstillingen for lydsvag tilstand,  

gør maskinen velegnet til rengøring i støjfølsomme områder.
•  Driftstid på op til 3,5 timer, og indbygget oplader øger  

produktiviteten, ydelsen og pålideligheden.
•  Miljøvenligt og omkostningsbesparende Ecoflex doseringssystem 

kan tilkøbes.



Det intuitive kontrolpanel, One-Touch betjening og 
brugervenlig menu, gør SC1500 let at håndtere  
selv for begyndere.

44 liters tank gør det muligt at rengøre i op til 
75 minutter pr. opfyldning.

Lavt lydniveau tillader rengøring i dagtimerne, selv i 
støjfølsomme områder såsom skoler, hospitaler osv.
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Mobilscanning med 
yderligere oplysninger

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Beskrivelse Enhed SC1500

Spænding V 24

Sugemotor effekt W 420

Børstemotor effekt W 380

Køremotor W 280

Lydtryk niveau v. 1,5 meter dB(A) 63  (61)

Produktivitet teoretisk/praktisk m2/t 2438/1707

Vaskebredde mm 510

Maks. kørehastighed km/t Fremad 4,8 / Bagud 3,5

Rent-/snavsevandstank liter 44/46

Børste/rondel diameter mm 510

Børstetryk kg 23/30

Børste/rondel hastighed o/min 140

Maks. funktionstid t 3,5

Størrelse på batterirum mm 457x455x274

Dimensioner LxBxH (u/sugefod) cm 123x61x133

Nettovægt kg 161

Vægt i driftsklar stand kg 326

Specifikationer og detaljer kan ændres uden forudgående varsel.

Ecoflex og elektronisk vand- 
dosering gør gulvvaskeren 
pålidelig og miljøvenlig, mens 
du let og fleksibelt gør rent og 
samtidigt sparer penge.

44 liters tank giver lang driftstid 
og særdeles god produktivitet.

Nem afmontering og rengøring 
af sugefoden, helt uden brug af 
værktøj.

51 cm vaskebredde og to 
indstillinger af børstetryk 
(23/30kg) giver maksimal 
rengøringseffektivitet.

Stig op og gør rent - let og 
bekvemt.

Det innovative kontrolpanel er 
nemt at bruge, og kræver  

minimal oplæring.

Det lave tyngdepunkt gør maski-
nen stabil og sikker, mens det 

fjederophængte børstedæk sikrer 
god pålidelighed.

Brugervenligt kontrolpanel gør 
det let at indstille maskinen til 

opgaven.

Nilfisk-Advance Danmark A/S
Sognevej 25
2605 Brøndby
Tlf.: 43 23 40 50
kundeservice.dk@nilfisk.com 
www.nilfisk.dk

Læs mere på nilfisk.dk

PÅLIDELIGHED ER OGSÅ VORES MANTRA
NÅR DET GÆLDER SERVICE

En Nilfisk maskine fungerer optimalt,  
når den passes med regelmæssige 
service og vedligeholdelse besøg.  
Derfor har vi skabt den optimale  
serviceløsning, med forskellige  
løsninger der afspejler forskellige  
behov og valgfri levering af en  
erstatningsmaskine i kritiske situationer.

24-TIMERS SERVICE

Basic+
Denne pakke indeholder ét eller flere forebyggende 
vedligeholdelse besøg om året.  
Arbejds- og rejseudgifter er inkluderet.

Basic 
Ved at indgå abonnementsaftale accepterer kunden 
som minimum ét vedligeholdelse besøg om året.


