
Effektiv rengøring af store områder
- med lavere samlede omkostninger

SC6000



Hastighedsbegrænseren reducerer  
operatør-træthed under rengøringen,  
især når maskinen navigeres rundt om  
forhindringer.

Sugefoden er designet til nemt at kunne 
afmonteres fra beslaget, ved hjælp af de  
ergonomiske håndtag, uden behov for  
værktøj eller afmontering af sugeslangen.

SmartflowTM  vippekontakt integreret i rattet: 
Reducerer vandmængden til børstedækket, 
forhindrer vandspild ved sving, reducerer  
forbruget og sikrer perfekt optørring.



SmartKeyTM system med to forskellige niveauer:

1.  Bruger (blå nøgle): Basis funktioner til  
brug af maskinen, adgang med unikt id 

2.  Super bruger (gul nøgle): Indstilling  
af parametre og eller brugerniveau  
begrænsning, hvis det kræves

Nilfisk® SC6000 er næste generation ride-on gulvvaskere med størrelsen,  
hastigheden og teknologien til at rengøre store indendørs områder  
- med ekstremt lave samlede ejeromkostninger.

Med den store besparelse på såvel vand som rengøringsmiddel, er denne  
brugervenlige maskine designet til at levere timers overlegen rengøring og 
optørring ved høj hastighed. Robust og pålidelig; den batteridrevne SC6000  
er bygget til at holde, med begrænset behov for service og vedligeholdelse, 
hvilket gør den til det rigtige valg, når du ønsker effektiv rengøring med et 
absolut minimum af nedetid.

Tilgængelig i 3 forskellige udgaver; SC6000 er den ideelle løsning til mange 
virksomheder, brancher og rengøringsselskaber, der beskæftiger sig med store 
indendørs områder såsom produktionsfaciliteter, lagerhaller, supermarkeder, 
lufthavne, parkeringshuse og andre logistik centre.

SC6000 er udstyret med den intelligente SmartFlowTM funktion, der  
automatisk justerer vandmængden i forhold til kørehastigheden - og hvis  
du ønsker at spare endnu mere vand, vaskemiddel og energi, kan du vælge  
at udstyre maskinen med EcoflexTM systemet.

Alle detaljer på Nilfisk SC6000 er designet til at få arbejdet udført non-stop,  
i hele gulvvaskerens lange levetid - med de laveste samlede ejeromkostninger.

·  Tilgængelig i 3 forskellige versioner: 86 cm eller 105 cm dobbelt disc  
børstedæk eller 91 cm dobbelt cylindrisk børstedæk

·  Ensartet rengøring: Designet til forskellige typer af overflader,  
fra glatte gulve til flisebelagte gulve

· Klassens bedste optørring med mulighed for dobbelt sugemotor
· Pålidelig og robust konstruktion i en kompakt størrelse
·  Fuldt beskyttet børstedæk og sideskørter med robuste stødruller der  
minimerer risikoen for at beskadige maskinen eller omgivelserne

· LED display der er synligt i alle lysforhold og betragtningsvinkler
·  Ingen værktøjer er nødvendige for at udskifte/ændre eller inspicere de  
vigtigste komponenter på maskinen: Børster, sugefod og sideskørter

·  Elektronisk klik-på system til enkel installation af børster eller  
rondelholdere

Træf dit valg for øget produktivitet 
og lavere omkostninger

SmartKeyTM 



SmartKeyTM system med
separate indstillinger til
superbruger og brugeren.

Fuldt beskyttet børstedæk 
og sideskørter med robuste 
stødruller, der minimerer 
risikoen for at beskadige 
maskinen eller omgivelserne.

Børstedæk og sugefod 
hæves/sænkes elektronisk 
ved tryk på en knap. 

EcoflexTM doseringssystem  
giver fleksibilitet i mængden af 

rengøringsmiddel, herunder  
gulvvask med vand alene, samt  

60 sekunders power-boost.

Børste-/rondelholder  
monteres let blot ved  

tryk på en knap. 

Let adgang til førersædet 
fra begge sider. Ergonomisk 
arbejdsstilling og komforta-

bel fodpedal. 

Tekniske specifikationer

Beskrivelse Enhed SC6000 860D SC6000 1050D SC6000 910C

Varenummer 56116005 56116004 56116003

Spænding V 36 36 36

Nominel effekt W 2500 2700 2700

Lydtryk niveau v. 1,5 meter dB(A) 69 69 69

Produktivitet teoretisk/praktisk m2/t 7740/5420 9450/6620 8190/5730

Vaskebredde mm 863 1016 914

Rent-/snavsevandstank liter 190/190 190/190 190/190

Børste/rondel diameter mm 430 508 180

Børste/rondel hastighed rpm 250 250 760

Batterirum størrelse L x B x H mm 438 x 559 x 610 438 x 559 x 610 438 x 559 x 610

Dimensioner L x B x H cm 178 x 99 x 158 178 x 117 x 158 178 x 117 x 158

Nettovægt kg 794 816 814

Vægt i driftsklar stand kg 1070 1070 1075

Egenskaber:

Klembar aftapningsslange med flow control • • •

Grovfilter i snavsevandstank • • •

Indbygget oplader

Batteri 

Ecoflex doseringssystem
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Specifikationer og tekniske data kan ændres uden varsel

Rent-/snavsevandstank

190/190 
liter 

 

Vaskebredde

fra 863 

til 1.016 
mm

Produktivitet

fra 7.740 

til 9.450 
m2/t

• = Medfølger
= Tilbehør

SC6000

NÅR DU VÆLGER NILFISK, ER DER NOGLE 
FORDELE, DER ER INKLUDERET I PRISEN. 
TILMELDER DU DIN RENGØRINGSMASKINE 
NÅR DU KØBER DEN, FÅR DU AUTOMATISK 
DISSE FORDELE.* 

GRATIS SERVICE TJEK - HOS DIG 
•  Vi kontrollerer maskinens funktioner, 

så du sikres optimal rengøringsresultat. 
Tidspunktet aftales

•  Info om korrekt anvendelse af maskin-
en fra servicemontøren

• Optimeret levetid på maskinen 

UDVIDET GARANTI - 24 MDR. I STEDET 
FOR 12 MDR. 
•	 	Registrer	din	maskine	indenfor	30	dage	

efter købet 
•	 	Serviceafdelingen	kontakter	dig	 

telefonisk
•	 	Du	får	24	mdrs.	garanti,	hvis	du	tegner	

en serviceaftale

SÅDAN GØR DU
•	 	Registrer	din	nye	maskine	når	du	køber	

den, eller umiddelbart efter
•	 	Du	kan	bede	forhandleren	om	at	 

gøre det
•	 	Du	kan	gøre	det	selv	på	 

www.inclusiveplus.nilfisk.dk

* ENKELTE PRODUKTER ER IKKE OMFATTET
InclusivePlus dækker rengøringsmaskiner til professionel brug.  
Der	er	dog	nogle	få	undtagelser:	kommercielle	støvsugere,	mindre	
rengøringsmaskiner, singlediskmaskiner og mindre koldtvandsrensere.

GRATIS
Servicetjek


