
Επιταχύνετε τον καθαρισμό 
των δαπέδων σας
- με ένα μικρών διαστάσεων και παραγωγικό 
μηχάνημα πλύσης - στέγνωσης

SC401



Αυξημένη απόδοση αναρρόφησης με 
το κυρτό σύστημα squeegee και τον 
πατενταρισμένο δακτύλιο συγκράτησης 
λεπίδων

Η εργονομική λαβή με σημεία επαφής, 
το κουμπί OneTouch™ και τα αυτοκόλληλα 
με οδηγίες καθιστούν το μηχάνημα απλό  
για τον χειριστή

Το σύστημα ανάμειξης απορρυπαντικού 
δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να 
καθαρίζει μόνο με νερό και να προσθέτει 
απορρυπαντικό όταν πραγματικά απαιτείται



Η τεχνολογία SilenTech™ της Nilfisk μειώνει 
τη στάθμη θορύβου από 65dB(A) σε 60dB(A) 
κατά την αθόρυβη λειτουργία

Το συμπαγές και με υψηλή δυνατότητα ελιγμών 
μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης πεζού χειριστή SC401 
της Nilfisk προσφέρει όλη την ταχύτητα, την ακρίβεια 
και την ευκολία στη χρήση που χρειάζεστε για τον 
καλύτερο καθαρισμό των δαπέδων. Επιπλέον, αυτό 
το υψηλής αποδοτικότητας μηχάνημα έχει χαμηλά 
επίπεδα θορύβου που επιτρέπουν τον καθαρισμό 
κατά τη διάρκεια της ημέρας ακόμη και σε χώρους με 
ευαισθησία στον θόρυβο. 

Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με την αποδεδειγμένη 
τεχνολογία της Nilfisk, το μηχάνημα SC401 αυξάνει 
την καθημερινή παραγωγικότητα καθαρισμού, π.χ. 
σε γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία, σχολεία, 
νοσοκομεία, εργαστήρια κ.λπ.
Η υψηλή και σταθερή απόδοση εξασφαλίζεται με τη 
κεφαλή βουρστών 43 εκ. που εξοπλίσζεται με βούρτσα 
ή τσόχα. Χάρη στην υψηλής απόδοσης αναρρόφηση 
νερού  που παρέχεται από το κυρτό σύστημα squee-
gee, το δάπεδο μένει απολύτως στεγνό και συνεπώς 
μπορείτε να συνεχίσετε την καλή δουλειά για μεγάλο 
χρονικό διάστημα: Συνεχές πλύσιμο και στέγνωμα 
διάρκειας έως και 4 ωρών με πλήρως φορτισμένη 
μπαταρία και χρόνος λειτουργίας μέχρι την απαιτούμενη 
επαναπλήρωση της δεξαμενής διαλύματος έως και 
100 λεπτά. 

Η χρήση του μηχανήματος είναι απλή και απαιτεί 
ελάχιστη εκπαίδευση. Οι 4 τροχοί κάνουν το μηχάνημα 
SC401 εύκολο στην οδήγησή και το κουμπί OneTouch™ 
ενεργοποιεί όλες τις λειτουργίες με ένα κλικ. Επιπλέον, 
οι ρυθμίσεις καθαρισμού μπορούν να τροποποιηθούν 
ανά πάσα στιγμή κατά την εργασία χάρη στα 3 απλά 
κουμπιά στον πίνακα οργάνων.

Το μηχάνημα διατίθεται σε δύο μοντέλα με μπαταρία 
και με καλώδιο. Το μοντέλο με την μπαταρία διατίθεται 
επίσης με σύστημα υποβοήθησης κίνησης για τη 
μεγιστοποίηση της εργονομίας και άνεσης του χρήστη 
κατά την εργασία με το μηχάνημα

· Συμπαγής σχεδιασμός και ευκολία στους ελιγμούς
· Ο παραγωγικός και ισχυρός κινητήρας αναρρόφησης  
 διασφαλίζει ένα άψογα καθαρό και στεγνό   
 αποτέλεσμα
·   Κλικ ενεργοποίησης/απενεργοποίησης βούρτσας και 
 ελαφρύ squeegee χωρίς σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα
· Το πατενταρισμένο σύστημα ελαστικών ιμάντων 
 καθιστά τη συντήρηση του squeegee εύκολη και απλή
· Το σύστημα ανάμειξης απορρυπαντικού αποτρέπει 
 την υπερδοσολογία των χημικών – προστατεύοντας 
 το περιβάλλον και μειώνοντας το συνολικό κόστος 
 καθαρισμού

Υψηλή και διαρκή 
απόδοση καθαρισμού για ώρες
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Η αξιοπιστία είναι επίσης το ένα 
από τα βασικά μας χαρακτηριστικά 
μας όσον αφορά την εξυπηρέτηση
Ένα μηχάνημα της Nilfisk 
λειτουργεί κατά το βέλτιστο 
τρόπο όταν του παρέχονται  
τακτικές εργασίες συντήρησης 
και σέρβις. Για τον λόγο αυτόν, 
δημιουργήσαμε τη βέλτιστη 
λύση  τεχνικής υποστήριξης: 
τρία επίπεδα εξυπηρέτησης που 
αντιστοιχούν σε διαφορετικές 
απαιτήσεις και τη δυνατότητα 
 προμήθειας ενός προς 
εξυπηρέτηση μηχανήματος σε 
 κρίσιμες  καταστάσεις.

Λύσεις τεχνικής υποστήριξης 
Standard 
– Επαγγελματική συντήρηση
Η σύμβασή σας περιλαμβάνει 
δύο ετήσιες επισκέψεις 
συντήρησης και 48 ώρες χρόνο 
απόκρισης. Οι επισκέψεις για 
βλάβες και τα ανταλλακτικά 
χρεώνονται ξεχωριστά.

Λύσεις τεχνικής υποστήριξης 
Plus 
– Βελτιστοποιημένη απόδοση
Με τη λύση Plus, έχετε 
μια σταθερά για τα κόστη 
συντήρησης και επισκευής, ενώ 
γνωρίζετε ότι η απόδοσή σας 
δεν θα υποβαθμίζεται ποτέ, 
μόνο θα βελτιστοποιείται.

Λύσεις τεχνικής υποστήριξης 
Premium 
– Μέγιστη αξιοποίηση χρόνου
Εάν ο χρόνος λειτουργίας 
αποτελεί την πρωταρχική σας 
προτεραιότητα και το βασικό 
μέλημά σας, τότε η λύση 
τεχνικής υποστήριξης 
Premium είναι η βέλτιστη λύση. 
Περιλαμβάνει μια τριμηνιαία 
επίσκεψη συντήρησης και 
δεν υπάρχουν οικονομικές 
εκπλήξεις.

Τεχνικές προδιαγραφές

Περιγραφή Μονάδα SC401 43 B SC401 43 BD SC401 43 B 
FULL PKG

SC401 43 BD 
FULL PKG SC401 43 E

Αριθμός αναφοράς 9087391020 9087393020 9087390020 9087398020 9087392020
Τάση V 24 24 24 24 230 V - 50-60 Hz
Ονομαστική ισχύς W 500 600 500 600 1000
Επίπεδο πίεσης ήχου σε 1,5 m dB(A) 65 (60) ±3 65 (60) ±3 65 (60) ±3 65 (60) ±3 68 ±3
Παραγωγικότητα θεωρητική/πραγματική m2/h 1720/1032 2150/1290 1720/1032 2150/1290 1720/860
Πλάτος σάρωσης mm 430 430 430 430 430
Δεξαμενές διαλύματος/επιστροφής L 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30
Πίεση βούρτσας kg 25 25 25 25 30
Ποιότητα και τύπος βούρτσας 1 δίσκος 1 δίσκος 1 δίσκος 1 δίσκος 1 δίσκος
Ταχύτητα βούρτσας rpm 140 140 140 140 170
Μέγεθος διαμερίσματος μπαταρίας (lxwxh) mm 350x350x260 350x350x260 350x350x260 350x350x260 -
Μήκος x πλάτος x ύψος mm 1180x720x1055 1180x720x1055 1180x720x1055 1180x720x1055 1180x720x1055
Λειτουργικό βάρος kg 151 166 151 166 144
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Μοντέλο με μπαταρία • • • •
Μοντέλο με καλώδιο •
Έκδοση με  υποβοήθηση της κίνησης • •
Κουμπί OneTouch™ • • • • •
Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης βούρτσας • • • •
Τεχνολογία Nilfisk SilenTech™ και αθόρυβη λειτουργία • • • •
Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης με έλεγχο ροής • • • • •
Δίσκος συλλογής υπολειμμάτων • • • • •
Εύκαμπτος σωλήνας πλήρωσης • • • • •
Σύστημα ανάμειξης απορρυπαντικού • •


