
Skuteczne sprzątanie 
z precyzyjną dokładnością

SC500



Opcjonalny system szybkiego i łatwego 
uzupełniania wody wraz z automatycznym 
wyłączaniem, kiedy zbiornik jest pełny.

Wydajność pracy: 45-litrowe zbiorniki 
na wodę oraz niskie zużycie energii  
zapewniają do 5 godzin czasu pracy

Przejrzysty wyświetlacz cyfrowy, intuicyjne 
ikony przycisków i nowy, ergonomiczny 
drążek napędu



Idealne do sprzątania w ciągu dnia: Poziom 
hałasu obniżony do zaledwie 60 ±3 dB(A) 
dzięki opatentowanej technologii Nilfisk 
SilenTechTM z możliwością ustawienia trybu 
cichego

Technologia orbitalnego szorowania SC500 
REVTM szybko i skutecznie radzi sobie 
z brudem usuwając go z wielu różnych  
kierunków, dzięki czemu podłoga jest  
czysta już po jednym przebiegu.

Automat szorująco-zbierający 
jeszcze łatwiejszy w obsłudze  
i bardziej oszczędny.

Prowadzony automat szorująco-zbierający SC500 firmy Nilfisk 
został starannie zaprojektowany z myślą o zwiększeniu wydajności 
i obniżeniu całkowitych kosztów czyszczenia. Te istotne korzyści  
są osiągnięte dzięki jeszcze łatwiejszej obsłudze oraz szeregu 
technicznych funkcji, umożliwiających sprzątanie w ciągu dnia  
oraz maksymalnej wydajności wykorzystania wody i chemikaliów. 
Niezawodne rozwiązanie do sprzątania podłóg w firmach,  
szpitalach, szkołach, biurach, supermarketach, sklepach,  
ośrodkach sportowych, restauracjach, hotelach i halach  
produkcyjnych.

Produktywność podniesiona na jeszcze wyższy poziom dzięki 
automatycznej regulacji przepływu roztworu wody i detergentu 
dostosowanej do prędkości urządzenia. Korzystając z tej 
funkcji kontrolnej, która zapewnia spójne wyniki sprzątania 
i zoptymalizowane zużycie wody i środków chemicznych, operator 
może skoncentrować się na właściwym wykonywaniu samej pracy.

Koszty sprzątania są ograniczone dzięki kilku funkcjom.  
Ekonomiczny system Nilfisk EcoFlexTM umożliwia bardzo elastyczne 
zużycie detergentu, z możliwością mycia samą wodą, dzięki  
naciśnięciu jednego przycisku. Obniżanie kosztów może wiązać się 
również z coraz częstszym sprzątaniem obiektów w ciągu dnia 
dzięki wyjątkowo niskiemu poziomowi hałasu emitowanego przez 
urządzenie SC500.

·    Skuteczność: Dysk szczotki o rozmiarze 53 z kontrolą prędkości 
w zależności od stanu posadzki

·    Moc: Funkcję podwójnego ciśnienia można aktywować w razie 
potrzeby

·    Urządzenie przyjazne dla użytkownika: Siłownik do obniżania/
podnoszenia deku szorującego

·    SmartFlowTM: Automatyczne dozowanie przepływu wody 
i detergentów dostosowane do prędkości

·    Efektywne sterowanie ustawieniami: Oddzielne klucze dla 
nadzorcy i operatora

·   Dysza ssąca z tworzywa z opatentowanym systemem pasków 
elastycznych, zapewniająca łatwe czyszczenie i wymianę gumy 
zbieraka.



Nilfisk Polska Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 8  |  05-800 Pruszków
Tel.: +48 22 738 37 50 · Faks: +48 22 738 37 51
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Automatyczna regulacja 
przepływu roztworu 
i detergentów

System dwóch kluczy 
z różnym poziomem 
uprawnień

Łatwe podnoszenie/ 
opuszczanie deku 
szorującego za pomocą 
przycisku na panelu 
kontrolnym (niedostępne 
w wersji REV).

Trwałe i odporne na  
chemikalia polietylenowe 
zbiorniki

Podwójny docisk - do 
30 kg - w przypadku  
uporczywego brudu

Przezroczysty wąż  
umożliwiający sprawdzanie 

poziomu wody z miejsca 
operatora

Wąż do napełniania 
zbiornika w standardzie

Przechylany zbiornik 
ułatwia dostęp do baterii 

oraz systemu Ecoflex

Dane Techniczne
Opis Jednostka SC500 53B SC500 53 B Full Package SC500 REVTM

Numer referencyjny 9087401020 9087400020 9087402020
Napięcie V 24 24 24
Moc znamionowa W 930 930 1150
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m dB(A) 63 (60) ±3 63 (60) ±3 65 (61) ±3
Teoretyczny/rzeczywisty wskaźnik wydajności m2/h 2650/1590 2650/1590 2550/1530 
Szerokość szorowania mm 530 530 508
Pojemność zbiornika odzyskującego/na roztwór litry 45/45 45/45 45/45
Średnica szczotki/wkładki mm 530/508 530/508 508/508
Ciśnienie szczotki kg 15/30 15/30 22,2/30
Prędkość szczotki obr./min. 155 155 2250 w wersji orbitalnej/30 w przypadku wkładki

Rozmiar komory na akumulator (dxsxw) mm 350x350x260 350x350x260 350x350x260
Długość x szerokość x wysokość cm 127,7x72x106,3 127,7x72x106,3 127,7x72x106,3
Ciężar (sam odkurzacz) kg 83 85 88
Masa robocza kg <207 207 210
CECHY:
Nilfisk SmartKey™  • • •
OneTouch™   • • •
Nilfisk SmartFlow™  • • •
Technologia Nilfisk SilenTech™  • • •
Składany wąż spustowy z kontrolą przepływu  • • •
Tacka na nieczystości  • • •
Wąż napełniający  • • •
Napęd • • •
System Ecoflex  opcjonalne • opcjonalne

Dane techniczne mają charakter informacyjny i moga ulec zmianie


