
works for you

SC 4M PS 
Een draagbare en 
stationair gemonteerde 
eenheid alles in één

SC 4M PS



Een ware "twee-in-een" machine

BA-klep (voorkomt terugslag). De FoamSprayer-technologie 
maakt een eenvoudige en  
efficiënte toepassing van  
schoonmaakmiddel mogelijk.

Externe wateropslagtank voor 
maximaal 40 l/min.

Draagbaar of stationair ontwerp
De modellen SC UNO 4M PS kunnen eenvoudig worden gedragen van de ene naar de andere locatie met de robuuste stalen  
transportgreep. De stalen transportgreep beschermt de plasticdelen van de behuizing tegen schade.

De modellen SC UNO 4M PS kunnen tevens worden opgenomen in een vaste installatie tegen een muur dankzij de speciale  
installatieplaat. Het model staat dan niet in de weg, is altijd klaar voor gebruik en neemt geen kostbare vloerruimte in beslag.

Dankzij het flexibele ontwerp kunt u hem snel losmaken van de muurbevestiging en weer gebruiken als draagbare eenheid  
en naar een andere locatie verplaatsen als de gebruiker meerdere toepassingen heeft. 

De SC UNO 4M PS is voorzien van: 
• Aandrijving door zeer efficiënte 1450 tpm motor (50 Hz)
• Messing pompkop
• 3 keramische plunjers
• Drukgeactiveerd ontladersysteem
• Gesloten oliesysteem
• Robuuste, stalen transportgreep

De eenheid kan zowel in verticale als in horizontale stand werken.

Extra verkooppunten
• Laag gewicht
• Robuuste stalen greep voor gemakkelijk vervoer

Pompolietank met oliepeilglas en 
functie vullen/legen.

De Nilfisk-ALTO SC UNO 4M PS is zowel een stationaire als een draagbare eenheid. 
Een eenvoudig en intuitief te gebruiken, voordelige vaste installatie tegen de muur  
of als draagbaar model dat naar verschillende werkplekken gedragen kan worden. 
Compleet geleverd zodat u meteen aan de slag kunt. 

Ontworpen voor zware reinigingstaken, is de reeks SC UNO 4M PS een betrouwbare 
keuze voor lichte landbouw, bouw en constructie en automotive, enz. Het hoofddoel 
is het leveren van een unieke veelzijdige machine voor beroepskrachten met ver- 
schillende eisen bij het schoonmaken van hun omgeving. 



Uitstekend geschikt voor
• handel

• bouwsector
• lichte landbouw

• kleine handel

Gemakkelijke toegang tot 
motorpomp en andere 
belangrijke onderdelen.

Eenvoudige draaghefstang 
verbetert de verplaatsbaar-
heid aanzienlijhk.

Waterinvoer

Eenvoudig en intuitief gebruik.  
Slechts één aan/uit-knop 

Eenvoudig bruikbaar reinigingsmiddelsysteem - verbeterde schoonmaakprestaties: 
De SC 4M-reeks bevat de FoamSprayer-technologie, die een eenvoudige en efficiënte toepassing van schoonmaakmiddelen  
mogelijk maakt. Het schoonmaakschuim wordt eenvoudig op de vuile plaatsen gespoten en blijft aan het vuil kleven terwijl het  
dat oplost.  
Het gebruik van de FoamSprayer spaart tijd en schoonmaakmiddel uit terwijl het zeer eenvoudig en efficiënt is.

Robuust stalen frame met 
muurhouder.

Extern oliepeilglas en  
eenvoudig vul- en leeg- 
systeem voor olie zorgen 
voor snel onderhoud en 
minder downtime.



works for you

Verdeeld door:

Aan informatie of illustraties in deze brochure kunnen geen aanspraken worden ontleend. Technische gegevens, ontwerp en apparatuur kunnen worden gewijzigd.
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Nilfisk-ALTO
www.nilfisk-alto.com

Het merk Nilfisk-ALTO is eigendom van Nilfisk A/S, een van de belang-
rijkste fabrikanten en leveranciers van professionele reinigingsapparatuur 
ter wereld. 

Het bedrijf, waarvan het hoofdkantoor in Denemarken is gevestigd,  
ontwikkelt al ruim 100 jaar professionele schoonmaakapparatuur.  
Nilfisk beschikt over fabrieken in Noord Amerika, Zuid Amerika, Europa 
en China, en over een uitgebreid verkoopnetwerk in 45 landen, waar-
naast het wordt vertegenwoordigd in ruim 100 landen wereldwijd. 

Op dit moment werken ruim 5250 mensen voor het bedrijf, met een 
wereldwijde verkoop van ongeveer 881 miljoen Euro in 2013.
We leveren kwalitatief hoogwaardige hogedrukreinigers, stofzuigers en 

vloerreinigingsapparatuur aan landbouwbedrijven, autoproducenten, 
industriële ondernemingen, schoonmaakbedrijven en privéconsumenten. 

Wij streven er naar om het hoogste niveau van Bedrijfsverant-
woordelijkheid te bereiken.  
We ontwikkelen schoonmaakoplossingen die voor schoonmaakefficiëntie 
zorgen en toch minder energie, minder water en minder schoonmaak-
middel gebruiken, zodat u zich op uw werk kunt concentreren.

Met het merk Nilfisk-ALTO richten we ons op innovatie en groei.  
We streven naar het opbouwen en behouden van duurzame relaties  
met onze klanten, leveranciers en medewerkers.

Nieuwe en innovatieve reeks die 
lagere bedrijfskosten, een grotere 
reinigingsefficiëntie en een een-
voudiger algemene bediening biedt

TEChNiSChE gEgEvENS SC UNO 4M-140/620 PS SC UNO 4M-160/720 PS

Pompdruk (bar/MPa) 140/14 160/16

Reinigingsimpact (kg/kracht) 2,7 3,4

Waterstroom, Qmax/Qiec (l/u) 620/560 720/660

Max. inlaattemperatuur (°C) 60 60

Pomp (RPM) 1450 1450

Afmetingen L x B x H  (mm) 480x240x340 480x240x340

Gewicht (kg) 34 34

Vermogen (kW) 2,9 3,5

Spanning/Fase/Frequentie/Stroom (V/~/Hz/A) 230/1/50/12.5 400/3/50/6,5

El. kabel (m) 5 5

Aanzuighoogte droog/nat (m) 0,5/1 0,5/1

Spuitgrootte .0340 .0400

FUNCTiES  

Zuigers/aantal zuigers Geëmailleerd / 3 Geëmailleerd / 3

Automatische start/stop • •

FoamSprayer aansluitstuk • •

Tank voor schoonmaakmiddel, l. 1 1

STaNDaarDUiTrUSTiNg   

HP-slang (DN6) 10 m 10 m

Ergo 2000 incl. draaistuk 106403122 106403122

Ergo-koppeling 101119496 101119496

Koppeling waterinvoer, Gardena 32541 32541

FlexoPower Plus-lans 106402282 106402282

Tornado Plus spuitmond 101119735 101119738

iTEM Nr. 107340500 107340501

• Messing pompkop
• Drukgeactiveerd ontladersysteem 
• Eenvoudig aansluiten van pistool, FoamSprayer en FlexoPower Plus-lans
• Olieplug en extra oliekan voor muurmontage
• Optimaal onderhoud met functies voor eenvoudig onderhoud
• Extern oliepeilglas
• Ergo-koppelingen
• FoamSprayer


