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De oplossing voor hoge productiviteit en 
efficiëntie in het middensegment
- De ideale schrobzuigmachine voor grote binnenruimtes 
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Wanneer u behoefte heeft aan sterke reinigingsprestaties van 
een relatief compacte opzit-schrobzuigmachine is de SC3500 
de ideale keuze. Door verbeteringen in de productiviteit, 
wendbaarheid en ergonomie kan deze veelzijdige aanvulling 
op het Nilfisk assortiment enorme commerciële, institutionele 
of industriële omgevingen met gemak aan. 

Een veelheid aan eigenschappen en functies is standaard op 
de SC3500, waaronder: 

·   Automatisch heffen/neerlaten van de borstel of zuigmond 
in plaats van mechanische bediening

·   Verhoogde borsteldruk (tot 50 kg) voor betere resultaten in 
minder tijd

·   Ophangmogelijkheid voor de zuigmond voor eenvoudig 
manoeuvreren in smalle ruimtes/doorgangen

·   LED koplampen voor een goed zicht op de vloer

Met zijn handige, intuïtieve bediening garandeert de SC3500 
hoogwaardige resultaten op vele locaties, een uitstekende 
betrouwbaarheid en lage totale levensduur kosten. 

Wijziging van specificaties en details zonder aankondiging voorbehouden.

Eenvoudige visuele controle van het waterpeil in 
de tank

Technische specificaties
Omschrijving Eenheid SC3500

Artikelnummer 50000557

Productiviteit theoretisch/daadwerkelijk m2/u 4260/2980

Schrobbreedte mm 710

Schoonwater-/vuilwatertank liter 110/110

Borsteldruk kg 35/50

Borstel aantal en type 2 schijf

Lengte x breedte x hoogte mm 1620x760x1250

Bruto gewicht (GVW) kg 545

Kenmerken:

OneTouch™ knop •

Click on/off-borstel •

Automatisch heffen v.h. borsteldek •

Automatisch heffen v.d. zuigmond •

LED-lampen •

Inknijpbare afvoerslang met flowregeling •

Snelkoppeling voor het vullen van de reinigings- 
oplossing

•

Waterpeilindicator •

Accuniveau-indicator •

Zuigrubbers bruikbaar op alle 4 de zijden •

Standaard accessoires:

Ingebouwde lader •

Schijfborstel Prolite (2 stuks) •

Zuigmond met rubberen bladen •

Grofvuilfilter •

Borsteldek/zuigmond worden automatisch 
neergelaten en minimaliseren de inspannin-
gen voor de gebruiker

Zuigmondophanging maakt het eenvoudiger door 
smalle doorgangen te rijden
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