
Efficiënte reiniging in krappe ruimtes 
- schrobben, vegen en drogen in elke hoek

SC250



Tank-in-tank ontwerp voor eenvoudige  
handling bij het vullen en leegmaken

Gemakkelijke toegankelijkheid om het grofvuil-
filter leeg te maken en te reinigen

Gemakkelijk oppikken van grover vuil, omdat 
de voorste zuigstrip omhoog kan worden 
gebracht

De verstelbare handgreep kan worden vastgezet voor de reiniging van 
grotere oppervlakken en kan worden ontgrendeld om onder meubilair 
en schappen te reinigen.



Vloeren eenvoudig en snel reinigen - tegelij- 
kertijd vegen, schrobben en drogen

De Nilfisk SC250 is een compacte schrobzuigmachine voor snelle en 
effectieve reiniging van harde vloeren, waarmee u elk hoekje kunt 
bereiken en efficiënt kunt reinigen in beide richtingen - dus ook 
onder meubilair, rekken of schappen.  

U krijgt een lichte en productieve machine met een laag
geluidsniveau die door de accu-aandrijving ook geschikt is
om overdag mee te reinigen. Een aantrekkelijke keuze voor
winkels, scholen, restaurants, cafés, bakkerijen, fastfoodketens, 
hotels, schoonmaakbedrijven enz.

De productiviteit is hoog door de pure snelheid van de machine, 
terwijl zij tegelijkertijd veegt, schrobt en droogt, vooruit en achteruit 
bewegend. Rommel, vuil en zelfs de kleinste stofdeeltjes worden 
effectief verwijderd door de cilindrische 34 cm borstel. Voor een 
diepere reiniging zonder veegfunctie kan als optie een microvezel-
roller worden gebruikt.

Tijdens de reiniging kunt u de voorste zuigstrip omhoog zetten  
vanaf de gebruikerspositie om grover vuil te kunnen verwijderen 
zonder te stoppen. Met twee verschillende standen voor de  
dosering van reinigingsmiddel en water kunt u het vloeistofgebruik 
aan de reinigingstaak aanpassen. Twee eenvoudige manieren om 
tijd en kosten te besparen zonder concessies te doen aan het  
resultaat.

·  Effectief: vegen, schrobben en drogen tegelijk
· Hoge reinigingsprestaties: 34 cm cilindrische borstel of
  microvezelrol
· Productief: de schoonwater- en vuilwatertank van 6 liter bieden    
  max. 40 minuten werktijd zonder navullen
· Krachtig: Nilfisk 36V lithium accutechnologie
· Gebruiksvriendelijk: de ergonomische handgreep kan in 
  meerdere posities worden vastgezet, vrij beweegbaar worden    
  gebruikt of worden ingeklapt om de schrobzuigmachine te kunnen    
  opbergen
· Intuïtief en zelfverklarend: informatief display op de handgreep
· Volledige controle: de OneTouch-button activeert alle essentiële
  functies en de touchsensoren in de handgrepen zorgen voor één-
  voudige bediening
· Non-stop reiniging: tussen de twee water-/reinigingsmiddel    
  doseringen kan tijdens het werk worden gewisseld
· Veilig: laag water beveiliging ter bescherming van de machine
· Handig en comfortabel: gemakkelijk te dragen en verplaatsen   
  dankzij het compacte ontwerp en het lage gewicht
· Lage totale operationele kosten: lange levensduur, service en 
  onderhoud zonder gereedschap

Reinigt in alle hoeken en  
gemakkelijk verplaatsbaar

Diepe reiniging om aan de hygiënenormen van 
klinieken en ziekenhuizen te voldoen

Gemakkelijk manoeuvreerbaar dankzij de 
zwenkwielen en de ergonomische, verstelbare 
handgreep
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Technische specificaties

Beschrijving Eenheid SC250

Artikelnummer 9087380020

Spanning V 36

Nominaal vermogen W 300

Geluidsniveau dB(A) 66 ±3

Productiviteit theoretisch/werkelijk m2/u 1360/680

Schrobbreedte mm 340

Schoonwater-/vuilwatertank liter 6/6

Borsteldruk kg max. 12

Borstelsnelheid tpm 1000

Maximale werkduur min 40

Lengte x breedte x hoogte mm 630x425x400 

Gewicht (alleen machine) kg 25

Bedrijfsklaar gewicht kg 32

KENMERKEN:

Cilindrische borstel nylon wit •

Grofvuilfilter •

Lader •

Batterij •

De SC250 wordt gevoed met lithium  
accutechnologie die significant lichter is en 
een langere looptijd biedt dan conventionele 
loodaccu’s. U heeft voor continue reiniging een 
looptijd tot 40 minuten ter beschikking -  
geoptimaliseerd door het accumanagement-
systeem. 
Nilfisk-technologie bewaakt de accu tijdens  
het werk en het laadproces om maximale  
efficiëntie en veiligheid te bieden.

België:
Nilfisk n.v.-s.a.
Riverside Business Park
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4
1070 Brussel
Tel. +32 (0)2 467 60 50, Fax +32 (0)2 463 44 16
info.be@nilfisk.com, www.nilfisk.be

Nederland:
Nilfisk BV
Industrieterrein Gooise Kant
Versterkerstraat 5
1322 AN ALMERE
Tel. +31 (0)36 546 07 00, Fax +31 (0)36 546 07 81
info.nl@nilfisk.com, www.nilfisk.nl

BETROUWBAARHEID ZIT IN ONZE GENEN, 
OOK ALS HET OM SERVICE GAAT
Een machine van Nilfisk functioneert optimaal als deze regelmatig wordt onderhouden. Daarom hebben we diverse onderhoudsoplossingen die  
uw machine in prima conditie houden. Met Nilfisk bent u niet alleen verzekerd van professionele reinigingsapparatuur maar heeft u ook nog de  
mogelijkheid tot uitgebreide service. Zo neemt Nilfisk al uw schoonmaakzorgen uit handen.  

Service solutions call in
Nilfisk verzorgt de planning  
voor het onderhoud van uw 
machines. Voorrijkosten en
arbeidsloon tegen zeer  
gereduceerd tarief en op basis 
van nacalculatie. Onderdelen en 
toebehoren worden op basis van 
nacalculatie gefactureerd.

Service solutions standard
Bij deze overeenkomst zijn de 
onderhoudsbezoeken  
inbegrepen. Storingsbezoeken 
en onderdelen worden apart 
gefactureerd.

Service solutions plus
Bij deze overeenkomst heeft u 
meer grip op de onderhouds-, en 
reparatiekosten.
Arbeidsloon, voorrijkosten en 
onderdelen zijn inbegrepen.

Service solutions premium
Als maximale inzetbaarheid de 
hoogste prioriteit heeft binnen 
uw organisatie.
Aantal onderhoudsbezoeken 
wordt afgestemd om de maxi-
male inzetbaarheid te waar-
borgen. Er zijn geen financiële 
verrassingen. Arbeidsloon, 
voorrijkosten, onderdelen en ver-
bruiksartikelen zijn inbegrepen.


