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De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

De Nilfisk SC250 is een compacte schrobzuigmachine voor het snel en
effectief reinigen van harde vloeren, in elke hoek, zowel vooruit als
achteruit en onder meubilair of schappen.
De Nilfisk SC250 schrobzuigmachine is licht en compact en geschikt voor
reinigen overdag door het lage geluidsniveau van de batterijaandrijving.
De ideale oplossing voor winkels, scholen, restaurants, cafe's, bakkerijen,
fastfoodrestaurants en schoonmaakbedrijven.
De productiviteit van de Nilfisk SC250 schrobzuigmachine is hoog omdat
deze schrobzuigmachine veegt, schrobt en een droge vloer achterlaat in
één keer en zowel vooruit als achteruit. Rommel, vuil en zelfs de kleinste
stofdeeltjes worden effectief verwijderd door de 34 cm cilindrische borstel.
Voor een diepere reiniging zonder veegfunctie kan de optionele
microvezelroller worden gebruikt.

Tijdens het reinigen kan vanaf de gebruikerspositie de voorste zuigmond
omhoog worden bewogen om grover vuil te verwijderen zonder te hoeven
stoppen. Met twee instellingen voor dosering van water en
reinigingsmiddel is de Nilfisk SC250 schrobzuigmachine aan te passen
aan elke reinigingstaak. Twee eenvoudige manieren om tijd en kosten te
besparen zonder concessies te doen aan het schoonmaakresultaat.

• Eenvoudig gebruik: tank-in-tank ontwerp voor dragen in één hand en voorziet in gemakkelijk legen en hervullen
• Effectief: vegen, schrobben en drogen in één keer
• Hoge reinigingsprestatie: 34 cm cilindrische borstel of microvezelroller
• Productief: de 6 liter schoonwater- en vuilwatertank geven een werktijd van 40 minuten zonder hervullen
• Krachtig: Nilfisk 36V Lithium batterij technologie
• Ergonomisch: de ergonomische bedieningsstang kan zwevend of vast in verschillende posities worden gebruikt en ingeklapt voor handig

opbergen
• Intuïtief en zelfverklarend: informatief display op het handvat
• Volledige controle: OneTouch bediening activeert alle essentiële functies en de touchsensoren zorgen voor een eenvoudige bediening
• Non-stop reiniging: de twee instellingen voor dosering van water/reinigingsmiddel kunnen tijdens het werken worden aangepast
• Veilig: laag water beveiliging beschermt de machine
• Comfortabel: gemakkelijk te tillen en verplaatsen dankzij het lichte gewicht en de compacte afmetingen
• Lage operationele kosten: lange levensduur en inspectie, service en onderhoud zonder gereedschap

● Standaard uitrusting

Standaard toebehoren Artikelnummer
Minimale
hoeveel

heid
SCRUBBER

SC250 34C B

Borstel, cilindrischBorstel, cilindrischBorstel, cilindrischBorstel, cilindrisch

BRUSH CYL 340MM MEDIUM NYLON WHITE 9100002066 1 ●

Zuigmond rubbersZuigmond rubbersZuigmond rubbersZuigmond rubbers

Zuigmondset (2) SC250/scrubtec 334C 9100002064 1 ●

Batterijen & ladersBatterijen & ladersBatterijen & ladersBatterijen & laders
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Standaard toebehoren Artikelnummer
Minimale
hoeveel

heid
SCRUBBER

SC250 34C B

BATTERY LI KIT INCL CHARGER EU UK 9100002056 1 ●

OverigeOverigeOverigeOverige

MINI CONTAINER PLAST. F DIRT PKD 9100001964 1 ●

Model SCRUBBER SC250
34C B

Artikelnummer 9087380020

Kenmerken

Compact design ●

Lithium batterij ●

Geleverd direct klaar voor gebruik (compleet) ●

Eenknops inschakeling ●

Tank in tank oplossing ●

Schrobben en vegen ●

Technische specificaties SCRUBBER SC250
34C B

Voltage (V) 36

Isolatieklasse III

Nominaal vermogen (W) 300

Stroomverbruik (kW) 0.3

Vermogen zuigmotor (W) 180

Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744) 66 ±3

Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u) 1360/680

Werkduur (min.) 40

Trillingsniveau handgreep (m/s²) < 2.5

Waterhoeveelheid (l/min.) 0.15/0.3

Schoonwater-/vuilwatertank (l) 6/6

Zuigmondbreedte  (mm) 340

Borsteldruk (kg) Max 12

Toerental borstel (tpm) 1000

Aantal borstels en soort 1 Cyl

Lengte x breedte x hoogte (mm) 630x425x400

Bruto gewicht (gvw) (kg) 32
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Technische specificaties SCRUBBER SC250
34C B

Netto gewicht (kg) 25

Transportgewicht (kg) 30

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires Artikelnummer
Minimale
hoeveel

heid
SCRUBBER

SC250 34C B

Borstel, cilindrischBorstel, cilindrischBorstel, cilindrischBorstel, cilindrisch

BRUSH CYL 340MM HARD GRIT 320 GREY 9100002067 1 ○

BRUSH CYL 340MM MEDIUM NYLON WHITE 9100002066 1 ●

BRUSH CYL 340MM MICROFIBRE 9100002068 1 ○

BRUSH CYL 340MM SOFT NYLON BLACK 9100002069 1 ○

OverigeOverigeOverigeOverige

MINI CONTAINER PLAST. F DIRT PKD 9100001964 1 ●

Batterijen & ladersBatterijen & ladersBatterijen & ladersBatterijen & laders

BATTERY CHARGER LI 500W - EU 41600864 1 ○

BATTERY CHARGER LI 500W - UK/CH 41600865 1 ○

BATTERY LI KIT INCL CHARGER EU UK 9100002056 1 ●

Zuigmond rubbersZuigmond rubbersZuigmond rubbersZuigmond rubbers

Zuigmondset (2) SC250/scrubtec 334C 9100002064 1 ●
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