SC5000

Den perfekta lösningen
för dynamisk golvrengöring

Kom åt överallt,
som aldrig förr
Besegra smuts i varenda utrymme
och alla gångar – varje gång
SC5000 är byggd för att leverera golvrengöring
med hög prestanda, utan att störa den dagliga
verksamheten. Den kompakta och lättmanövrerade
SC5000 är designad för att klara de mest utmanande miljöerna.
Med en tydlig översikt över varje rengöringsväg och
ergonomiska reglage för intuitiv användning med
minimal utbildning kan din operatör fokusera på

att få jobbet gjort snabbt och effektivt – samtidigt
som operatören bibehåller full uppsikt över
sin omgivning.
Genom att kombinera enkel användning med
tillförlitlig Nilfisk-prestanda, i en ny form som är
mer utrymmeseffektiv än någonsin, representerar
SC5000 vårt åtagande för enhetlig och enkel
rengöring, från början till slut.

• 30 % högre produktivitet
per tank
• SmartKey medföljer
• 140 liters tankkapacitet
• Upp till 4,5 timmars drifttid

• ±63 dB(A) ljudnivå vid drift
• Upp till 8,5 km/h arbetshastighet
• Skurbredd (cm):
–– 86 (disc)
–– 81 (cylindrisk)
–– 91 (cylindrisk)

Enklare än någonsin
Alla kommandofunktioner är integrerade i ratten
– inklusive användarspecifika SmartKey- och
SupervisorKey-konfigurationer – så att operatörerna kan anpassa inställningar i SC5000 så att
de passar alla jobb.
Service- och underhållsinformation via en stor,
digital display.

Snabb och smidig
Den klassledande svängradien gör att SC5000 kan
ta sig runt i alla utrymmen och klarar alla gångar
utan att vara i vägen – även i högtrafikerade miljöer.

Förvandla de största
utmaningarna till små
Hantera de mest komplexa rengöringsmiljöerna tryggt
och säkert – oavsett bransch
Lager och logistik

Lätt industri

Tung industri

I utrymmen som kan vara väldigt
öppna eller extremt trånga gör den
smidiga SC5000 golven fläckfria
och säkra på kortare tid – utan att
störa verksamheten.

SmartFlow™-tekniken gör att SC5000
kan uppnå en perfekt balans mellan
prestanda och resurseffektivitet – utan att
kompromissa med säkerheten eller den
visuella presentationen.

SC5000 ger fullständig översikt
över omgivningen och tillvalet
skyddstak garanterar säkerheten
samtidigt som den upprätthåller
din rengöringsstandard.

Beskrivning

SC5000 860D

SC5000 810C

SC5000 910C

Artikelnummer

Enhet

56117805

56117807

56117808

Skurdäck

Disc

Cylindrisk

Cylindrisk

Skurbredd

mm

860

810

910

Kapacitet teoretisk/praktisk

m²/h

7310/5120

6880/4820

7740/5410

Storlek på skurborste

mm

430 – Antal 2

810

910

Borstmotorns effekt

W

750

550

550

Kapacitet för ren-/smutsvattentank

liter

140/147

140/147

140/147

Skurning i stigningar

%

12

12

12

Ljudnivå

dB(A) +/-3

61

63

63

Spänning

V

36

36

36

Borstens varvtal

RPM

250

776,5

776,5
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