SC UNO
Stationaire hogedrukreiniger met 1
pomp voor flexibel
schoonmaken

SC UNO 5M, 6P & 7P

works for you

Innovatieve beschermingskap
Uitstekende prestaties - aangepast op uw veeleisende schoonmaaktaken
De reeks Nilfisk-ALTO SC UNO biedt modellen van 5M en 5M L tot 6P en 7P.
Industriële stationaire hogedruk koudwaterreinigers met nieuwe innovatieve stappen
om met overtuigende prestaties te voldoen aan specifieke schoonmaakeisen en
ontworpen om te voldoen aan zware schoonmaak-uitdagingen.
Deze machines bieden een keuze aan configuraties voor de situatie van de gebruiker
- op een aantrekkelijk prijsniveau. Verder zorgen intuitieve gebruikersfuncties en de
mogelijkheid om de machines aan te passen met apparatuur die geschikt is voor uw
omgeving voor een grote productiviteit.
De schoonmaakefficiëntie wordt gemaximaliseerd door robuuste motorpompen met
3 of 4 zuigers, die zowel koud als warm water tot 85°C accepteren. Werkdruk en
waterstroom zijn aanzienlijk toegenomen in vergelijking met eerdere modellen. De
modellen SC UNO 5 zijn geschikt voor gemiddeld schoonmaken met gemiddeld 4-5
uur gebruik per dag. En de modellen SC UNO 6 en 7 zijn ontworpen voor gebruik
van meer dan 6 uur per dag. Elk model is gebouwd om tot het uiterste te gaan, en
samen met eenvoudige toegang voor onderhoud kunt u genieten van een lage TCO.
SC UNO 6P en 7P - Uitvoeringskwaliteit
• NA6 en C3 topkwaliteit zware industriële motorpompen met
messing pompkoppen
• 1450 tpm; 4 geheel keramische zuigers en dubbele rollagers
• Invoer water tot 70°C (met watertank) en tot 85°C
(rechtstreekse toevoer) voor een maximale reinigingsefficiëntie
• Veiligheidsfunctie en waarschuwingslicht voor laag oliepomp
niveau
• Urenteller en waarschuwingslamp voor onderhoud

• Veiligheidsfunctie en waarschuwingslicht voor laag oliepomp
niveau
• Urenteller en waarschuwingslamp voor onderhoud
SC UNO 5M L - Pas uw taken aan
• Aangedreven door een 1450 tpm (50 Hz) gesloten industriële
motor
• NA5.2 versterkte slingerschijfpomp
• 3 keramische plunjers en messing pompkop
• FoamSprayer voor gebruik van schoonmaakmiddel
• Accessoirekit voor direct plug & play-gebruik
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motor
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Optionele aanvullingen
• Om te voldoen aan de EU norm 1717: Watertank of BA-klep.
• Muntbakken en vorstbescherming

Opslagset voor accessoires,
voor lansen, slang, pistool
en schuimsproeier.

De kast kan snel worden verwijderd voor rechtstreekse toegang
tot de motorpomp.

Externe wateropslagtank voor
maximaal 40 l/min.

Pompolietank met oliepeilglas en
functie vullen/legen.

Uitstekend geschikt voor
• bouwsector
• voedsel en farmaceutica
• verkoop en verhuur
• landbouw
• garages

Innovatieve hardschuim
behuizing. De eenvoudig
afneembare behuizing is
robuust, licht en geluiddempend. Hij is tevens
goedgekeurd voor gebruik
in de voedingsindustrie.

Koppeling waterinvoer.

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

Koppeling waterafvoer.
Gemakkelijke toegang tot
de motorpomp: verwijder
de hardschuim behuizing
zonder gereedschap voor
rechtstreekse toegang tot
de motorpompeenheid.

Gebouwd op poedergecoat
stalen frame.

De ideale en krachtige keuze
De modellen SC UNO introduceren een nieuwe hardschuim behuizing, voldoen aan specifieke hygiënische eisen, zoals binnen de
voedingsindustrie, en het schuimmateriaal verlaagt tevens het geluidsniveau. Samen met het nieuwe eenvoudige bedieningspaneel
maakt dit beide modellen ideaal geschikt voor landbouw met melkschuren, graanschuren en stallen. Voor de voedings- en farmaceutische industrie met verwerkingsapparatuur, transportbanden en tanks. Voor scheepvaart en industrie met scheepsdekken,
schotten en industriële apparatuur. Bij verhuur, winkels, handel, bouw en constructie, autowasserijen enz.
Aanpasbaar voor uw omgeving
• Kies een basismodel of een met meer opties om te voldoen aan uw specifieke behoeften
• Extra functies omvatten; volledige roestvrijstalen kast en frame (alleen bij fabrieksmontage),
set voor opslag van accessoires 230/3/50, conversieset en watertank max. 40 ltr/min. enz.
• Optionele aanvullingen om te voeldoen aan EU norm 1717: Watertank of BA-klep.

Productiever: Verhoogde werkdruk
en waterstroom voor een snellere
reiniging
• Flexibel: Zeer aanpasbaar, aanpassen met optionele apparatuur om te voldoen
aan specifieke wensen.
• Innovatieve hardschuim behuizing: Goedgekeurd voor gebruik binnen de
voedingssector.
• Solide: Gebouwd op poedergecoat stalen frame
• Gebruiksgemak: Accessoirekit voor direct plug & play-gebruik
• Handig: Intelligente start/stop-functie voor motorpomp die slijtage van
pompelementen vermindert
• Tijdbesparend onderhoud: Gemakkelijke toegang tot motorpomp en andere
belangrijke onderdelen

Technische gegevens

SC UNO 5M-200/1050 L

SC UNO 5M-200/1050

SC UNO 6P-170/1610

SC UNO 7P-180/1200

Pompdruk (bar/MPa)

200/20

200/20

170/17

180/18

Reinigingsimpact (kg/kracht)

5,5

5,5

7,9

5,9

Waterstroom, Qmax/Qiec (l/u)

1050/960

1050/960

1610/1500

1200/1080

Max. invoertemperatuur - directe druk (°C)

60

60

70

80

Max. invoertemperatuur - watertank (°C)

40

40

50

70

Pomp (RPM)

1450

1450

1450

1450

Afmetingen L x B x H (mm)

355x860x560

355x860x560

355x860x560

355x860x560

Gewicht (kg)

74

74

84

81

Vermogen (kW)

6,1

6,1

8,8

6,7

Spanning/Fase/Frequentie/Stroom (V/~/Hz/A) 400/3/50/11,4

400/3/50/11,4

400/3/50/16,0

400/3/50/12,0

El. kabel (m)

5

5

5

5

Aanzuighoogte droog/nat (m)

1/2,5

1/2,5

1/2,5

1/2,5

Spuitgrootte

.0500

.0500

.0900

.0640

Zuigers/aantal zuigers

Keramisch / 3

Keramisch / 3

Keramisch / 4

Keramisch / 4

Automatische start/stop

•

•

•

•

FoamSprayer aansluitstuk

•

Fles voor reinigingsmiddel 2,5 L

•

Functies

Hogedrukslang

10 m (DN8)

10 m (DN8)

10 m (DN10)

10 m (DN10)

Ergo 2000 incl. draaistuk

106403122

106403122

106403122

106403122

Ergo-koppeling

101119496

101119496

101119496

101119496

Koppeling waterinvoer

1602945

1602945

1602945

1602945

Tornado Plus-lans

106403010

106403010

106403010

106403010

Tornado Plus spuitmond

101119743

101119743

101119752

101119745

Item nr.

107340510

107340512

107340521

107340541

Het merk Nilfisk-ALTO is eigendom van Nilfisk A/S, een van de belangrijkste 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, waarnaast 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 Bedrijfsverantwoordelijkheid te bereiken.
We ontwikkelen schoonmaakoplossingen die voor schoonmaakefficiëntie
zorgen en toch minder energie, minder water en minder schoonmaakmiddel 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.

Aan informatie of illustraties in deze brochure kunnen geen aanspraken worden ontleend. Technische gegevens, ontwerp en apparatuur kunnen worden gewijzigd.
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