SC351

UUDEN SUKUPOLVEN
YHDISTELMÄKONE,
PIENTEN ALUEIDEN
PÄIVITTÄISEEN
SIIVOUKSEEN

UUSI STANDARDI
PÄIVITTÄISEEN
PUHDISTUKSEEN

UUDEN SUKUPOLVEN
YHDISTELMÄKONE
PIENILLE ALUEILLE
SC351 –yhdistelmäkoneessa on uuden sukupolven suorituskyky
yhdistetty Nilfiskin luotettuun perinteiseen tekniikkaan.
Nilfisk SC351 mahdollistaa puhdistuksen eteen- ja taaksepäin 27
kg:n harjapaineella. Tämä ominaisuus on kätevä puhdistettaessa
ahtaita paikkoja, pöytien välissä, hyllyjen, huonekalujen ja muiden
esteiden lähettyvillä.
SC351 soveltuu erityisesti käyttöön hotelleissa, kouluissa, pienissä
kaupoissa, toimistoissa ja kahviloissa. Tällä pienellä mutta tehokkaalla koneella voidaan saavuttaa uskomattomia tuloksia:

“Helppoa
siivousta,
missä tahansa”

· P yörivä harjayksikkö mahdollistaa puhdistuksen ja kuivauksen
sekä eteen- että taaksepäin
· Huippupuhdistusteho 27 kg:n harjapaineella
· Tehokas harjamoottori lisää luotettavuutta, vähentää huoltokustannuksia ja lisää suorituskykyä
· Harjayksikkö takaa luotettavuuden ja lisätyn suorituskyvyn alhaisilla ylläpitokustannuksilla
· Optima-akut tarjoavat korkeaa tuottavuutta, jatkuvaa suorituskykyä, vähemmän painoa ja enemmän ympäristöystävällisyyttä
vähemmällä lyijyllä
· Helppo harjavedon säätö
· Uusi imusuulakejärjestelmä huippuimuteholla ja patentoidulla
imukumipidikkeellä, joka helpottaa imukumien poistoa ja vaihtoa
· Nopea ja helppo ylläpito: kaikkiin koneen osiin pääsee helposti
käsiksi, ilman työkaluja
· Säädettävä vedensyöttö, kahdella eri vaihtoehdolla
· Harjayksikkö suurilla törmäyssuojilla ja jousijärjestelmällä vaimentaa iskua ja lisää luotettavuutta

Kompaktin muotoilun ja taittuvan kahvan ansiosta
SC351 on helppo kuljettaa ja varastoida, jopa silloin
kun tilaa on rajoitetusti.

Irrotettava kaksisäiliöjärjestelmä läpinäkyvällä muovi
kannella ja suojatuilla kahvoilla helpottaa säiliön nostoa
ja kuljetusta.

Ainutlaatuinen pyörivä harjayksikkö ja 27 kg:n harjapaine mahdollistaa puhdistuksen ja kuivauksen eteenja taaksepäin ulottuen jopa ahtaisiimpinkin paikkoihin.

Matala äänitaso mahdollistaa päiväsiivouksen myös
melulle herkillä alueilla.

Tehokas harjamoottori on suunniteltu maksimaalisen
luotettavaksi sekä antamaan loistava puhdistustulos.

Helppokäyttöinen ohjauspaneeli
kolmella toimintovaihtoehdolla
tekee koneesta helppokäyttöisen
jopa aloittelijoille

Ergonominen säädettävä kahva
on taitettavissa säilytystä varten
tai kuljetuksen ajaksi

Poistettava säiliö läpinäkyvällä
kannella helpottaa tarkkailua ja
nopeuttaa täyttöä ja puhdistusta

Sisäänrakennettu varaaja vakiona

Harja ja imukumit ovat helposti
vaihdettavissa ilman työkaluja

Patentodun joustavan imukuminpidikejärjestelmän ansiosta imukumin asentaminen ja poistaminen
on helppoa ilman työkaluja

Säiliön alapuolella olevista
nupeista voidaan helposti säätää
harjayksikköä sopivan harjavedon
saavuttamiseksi
Tehokkaat polyuretaani imukumit
vakiona

Suuret pyörät ja iskuja vaimentava jousijärjestelmä lisäävät
luotettavuutta

Pyörivä harjayksikkö integroidulla
imusuulakkeella mahdollistavat
sekä eteen- että taaksepäin
puhdistuksen

kuvaus

Yksikkö

SC351

Jännite

V

12

Nimellisteho

W

500

Äänitaso 1,5 m

dB(A)

64

Työteho teoreettinen/todellinen

m2/h

1480/890

Pesuleveys

mm

370

Maksiminopeus

km/h

4

Puhdas/likavesisäiliö

litra

11/11

Harjan/laikan halkaisija

mm

370

Harjapaine

kg

27

Harjanopeus

rpm

140

Pituus x leveys x korkeus (koneen runko)

cm

73x43.5x47

Nettopaino

kg

44

Työskentelypaino

kg

80

Toimituspaino

kg

48

Toimituspaino (koko paketti)

kg

70

Tekniset tiedot ja yksityiskohdat voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
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