
Przyspiesz sprzątanie
z kompaktowym i wydajnym automatem szorująco-zbierającym

SC401



Dysza ssąca o opływowym profilu i 
opatentowany system mocowania gum 
ssawy zapewniają większą skuteczność 
zasysania.

Ergonomiczny uchwyt wyposażony w 
dotykowe przyciski, Funkcja OneTouch™ 
oraz czytelne instrukcje ułatwiają 
rozpoczęcie pracy.

System mieszania detergentu umożliwia 
czyszczenie samą wodą z dozowaniem 
detergentu tylko wtedy, gdy zajdzie taka 
potrzeba.



Technologia Nilfisk SilenTech™ umożliwia 
obniżenie poziomu hałasu z 65 dB(A) przy 
pełnej mocy do zaledwie 60 dB(A) w trybie 
pracy cichej

Kompaktowy i niezwykle zwrotny prowadzony 
automat szorująco-zbierający Nilfisk SC401 zapewnia 
odpowiednią prędkość, dokładność i łatwość obsługi 
dla jeszcze lepszego czyszczenia. Dopełnieniem 
wysokiej wydajności urządzenia jest niezwykle niski 
poziom ciśnienia akustycznego, który umożliwia 
czyszczenie w porze dziennej, także w obszarach 
wrażliwych na hałas. 

Zaprojektowany i skonstruowany w sprawdzonej 
technologii Nilfisk, automat SC401 przyczyni się do 
poprawy produktywności codziennego czyszczenia w 
miejscach takich jak, m.in., biura, sklepy, hotele, szkoły, 
szpitale i warsztaty.
Dek szorujący o szerokości 43 cm ze szczotką lub 
padem zapewnia wysoką skuteczność czyszczenia. 
Niezwykle sprawny system zbierania wody pozostawia 
podłogę całkowicie suchą. W pełni naładowana bateria 
umożliwia nieprzerwaną pracę przez 4 godziny, a 
pojemnik roztworu zapewnia do 100 minut pracy bez 
konieczności uzupełniania. 

Automat jest prosty i łatwy w obsłudze przez operatora 
już po bardzo krótkim przeszkoleniu. SC401 jest 
wyposażony w cztery koła, co znacznie ułatwia 
manewrowanie, a przycisk OneTouch™ uruchamia 
jednocześnie wszystkie niezbędne funkcje urządzenia 
. Trzy przyciski zamieszczone na pulpicie pozwalają na 
dostosowanie ustawień do potrzeb operatora w pracy.

Maszyna jest dostępna w wersji z napędem bateryjnym 
lub kablowym. Wersja z napędem bateryjnym jest 
dodatkowo dostępna z systemem kontroli trakcji, który 
maksymalnie zwiększa ergonomię i komfort obsługi 
maszyny.

·   Kompaktowa konstrukcja i dobra manewrowalność
·   Sprawny i potężny silnik ssący zapewnia doskonały
   efekt szorowania i zbierania
·   Przycisk łatwej instalacji i zdejmowania szczotki/pada
   i lekka dysza ssąca niewymagająca podłączenia 
   do węża
·   Opatentowany system pasków ułatwia obsługę 
   modułu dyszy ssącej.
·   System mieszania detergentu zapobiega 
   użyciu nadmiernej ilości środków chemicznych, 
   przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego 
   i obniżenia całkowitych kosztów sprzątania

Niezmiennie wysoka wydajność 
czyszczenia przez wiele godzin
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Niezawodność 
to nasza dewiza.
Urządzenie Nilfisk działa w  
sposób optymalny, kiedy jest 
 regularnie serwisowane i 
konserwowane. Z tego względu 
stworzyliśmy rozwiązania 
serwisowe dostosowane do 
różnych potrzeb użytkowników. 
Trzy poziomy serwisowania 
odpowiadające różnym 
wymaganiom klientów i 
zapewniające w ramach 
dostępnych opcji urządzenie 
zastępcze w krytycznych 
sytuacjach.

Pakiet Standard 
– Profesjonalna konwersacja
W pakiecie podstawowym 
zapewniamy wykonywanie 
przeglądów okresowych przez 
wykwalifikowanych i regularnie 
szkolonych techników Nilfisk 
oraz kontrolę nad kosztami 
dojazdu i robocizny w ramach 
usługi. Wezwania w przypadku 
awarii i koszt części 
zamiennych są rozliczane 
osobno.

Pakiet Plus 
– Optymalne wyniki
W rozwiązaniu Plus 
gwarantujemy kontrolę nad 
kosztami robocizny i dojazdu do 
wszystkich przeglądów i napraw 
oraz pewność, że Twoja 
wydajność nigdy nie spadnie. 

Pakiet Premium 
– Maksymalizacja czasu pracy
Jeżeli Twoim priorytetem 
jest czas sprawnego działania 
urządzenia, to ten program 
jest dla Ciebie. W tym 
rozbudowanym pakiecie 
uwzględnione zostały wszystkie 
niespodziewane koszty 
związane z eksploatacją 
maszyny (także te związane
 np. z nieprawidłowym 
użytkowaniem maszyny).

Specyfikacje techniczne

Opis Jednostka SC401 43 B SC401 43 BD SC401 43 B FULL PKG SC401 43 BD FULL PKG SC401 43 E

Kod referencyjny 9087391020 9087393020 9087390020 9087398020 9087392020
Napięcie V 24 24 24 24 230 V - 50-60 Hz
Moc znamionowa W 500 600 500 600 1000
Poziom ciśnienia akustycznego 
na wysokości 1,5 m dB(A) 65 (60) ±3 65 (60) ±3 65 (60) ±3 65 (60) ±3 68 ±3

Wydajność teoretyczna/rzeczywista m2/godz. 1720/1032 2150/1290 1720/1032 2150/1290 1720/860
Szerokość czyszczenia mm 430 430 430 430 430
Zbiornik roztworu/nieczystości l 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30
Nacisk szczotki kg 25 25 25 25 30
Liczba i typ szczotek 1 tarcza 1 tarcza 1 tarcza 1 tarcza 1 tarcza
Prędkość obrotowa szczotki obr./min. 140 140 140 140 170
Wielkość komory baterii (dł x szer x wys) mm 350x350x260 350x350x260 350x350x260 350x350x260 -
Długość x szerokość x wysokość mm 1180x720x1055 1180x720x1055 1180x720x1055 1180x720x1055 1180x720x1055
Ciężar maszyny gotowej do pracy kg 151 166 151 166 144
CECHY:
Wersja bateryjna • • • •
Wersja kablowa •
Wersja z napędem • •
Funkcja OneTouch™  • • • • •
Przycisk łatwej instalacji i zdejmowania 
szczotki/pada  • • • •

Technologia SilenTech™ i tryb pracy cichej  • • • •
Elastyczny wąż spustowy z kontrolą 
przepływu • • • • •

Taca na zanieczyszczenia  • • • • •
Wąż napełniający  • • • • •
System mieszania detergentu  • •


