
works for you

SC DUO 
Stationaire hogedruk-
reinigers met 2 
pompen voor zwaar 
schoonmaakwerk

SC DUO 6P & 7P



Maximale reinigingsefficiëntie
De SC DUO modellen 6P en 7P verbeteren de prestatieniveaus van koudwater- 
hogedrukreinigers met 2 pompen aanzienlijk. Dankzij de hogere werkdruk en een 
grotere waterstroom kunnen zelfs zware schoonmaaktaken met gemak worden  
afgehandeld. 

Biedt u de flexibiliteit om met één of twee gebruikers gelijktijdig te werken.
De reinigingsefficiëntie wordt gemaximaliseerd door een robuuste motorpomp  
met 4 waarmee niet alleen koid water maar ook water tot 85°C kan verspuiten. 

Ontworpen voor grote reinigingstaken zijn de SC DUO 6P en 7P ideaal voor land-
bouw met melkschuren, graanschuren en stallen. Voedings- en farmaceutische  
industrie met verwerkingsapparatuur, transportbanden en tanks. Scheepvaart en  
industrie met scheepsdekken, schotten en industriële apparatuur. Zelfs olie en vet 
kunnen worden verwijderd dankzij de warmwaterinlaat en monteerbare opties  
zoals 2 x hogedruk-reinigingsmiddel.

Gemaakt voor gebruik van ruim 6 uur per dag, is elk model aan te passen om te  
voldoen aan uw schoonmaakwensen en om te zorgen voor een lagere  
Total Cost of Ownership.

Opslagset voor accessoires. Externe wateropslagtank voor 
maximaal 40 l/min.

De kast kan snel worden verwij-
derd voor rechtstreekse toegang 
tot de motorpomp.

Pompolietank met peilglas voor 
olieniveau.

Aangedreven door kwaliteit 
• NA6 en C3 topkwaliteit motorpompen met messing pomp- 
   koppen  
• 1450 tpm; 4 geheel keramische plunjers en dubbele rollagers
• Werkdruk maximaal 200 bar
• Waterstroom tot 5000 l/u
• 70°-85°C warmwater invoer voor max. reinigingsefficiëntie 

Innovatieve hardschuim behuizing
• Nieuw ontwikkelde hardschuim behuizing* - goedgekeurd  
   voor de voedingsindustrie - verlaagt tevens het geluidsniveau
• Ingebouwd poedergecoat stalen frame

Aangepast voor een lagere TCO
• Kies een basismodel of een met meer opties voor  
   het bereiken van een lage Total Cost of Ownership. 
• Extra optionele functies zijn een roestvrijstalen frame  
   en kast, hogedruk-injecteur voor reinigingsmiddel,  
   afstandsbediening, beveiliging tegen laag inlaatwaterniveau,  
   opslagkit voor accessoires en beveiliging tegen lage  
   waterstand.
• Optionele aanvullingen om te voeldoen aan EU norm 1717:   
   Watertank of BA-klep

* EPP = Expanded PolyPropylene



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

Koppeling waterafvoer

Koppeling waterinvoer

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

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

Gebouwd op poedergecoat 
stalen frame

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

Manometer

Trillingdempende voeten

* EPP = Expanded PolyPropylene



works for you

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

Ontworpen om te voldoen aan 
uw specifieke behoeften

TeChnISChe gegevenS SC DUO 6P-170/3220 SC DUO 7P-180/2400

Pompdruk (bar/MPa) 170/17 180/18

Reinigingsimpact (kg/kracht) 15,8 12,1

Waterstroom, Qmax/Qiec (l/u) 3220/3000 2400/2240

Max. inlaattemperatuur (°C) 85 85

Aantal pompen 2 2

Pomp (RPM) 1450 1450

Afmetingen L x B x H  (mm) 355x860x1000 355x860x1000

Gewicht (kg) 180 160

Vermogen (kW) 18,0 16,4

Spanning/Fase/Frequentie/Stroom (V/~/Hz/A) 400/3/50/32 400/3/50/27

El. kabel (m) 5 5

Spuitgrootte .0900 .0640

FUnCTIeS

Zuigers/aantal zuigers Keramisch / 4 Keramisch / 4

Automatische start/stop • •

Urenteller • •

Waarschuwingslichtje onderhoud • •

STAnDAArDUITrUSTIng

Ergo-koppeling 101119496 101119496

Koppeling waterinvoer 1602945 1602945

ITeM nr. 107340600 107340620

• Flexibel: Systeem met 2 pompen voor 1 of 2 gebruikers.
• Productiever: Verhoogde werkdruk en waterstroom voor een snellere reiniging.
• Maximale reinigingsefficiëntie: Inlaat voor warm water, tot 70°C met gemonteerde  
   watertank, en tot 85°C met rechtstreekse wateraansluiting.
• Zeer configureerbaar: Aanpassen met optionele apparatuur om te voldoen aan  
   specifieke wensen.
• Innovatieve hardschuim behuizing Goedgekeurd voor gebruik binnen de  
   voedingssector.
• Solide: Gebouwd op stalen frame
• Handig: Intelligente start/stop-functie voor motorpomp die slijtage van  
   pompelementen vermindert.
• Tijdbesparend onderhoud: Gemakkelijke toegang tot motorpomp en andere  
   belangrijke onderdelen

Nederland
Nilfisk BV
Versterkerstraat 5
1322 AN Almere
Tel: +31(0)365460760
Fax: +31(0)365460761
E-mail info@nilfisk-alto.com
Internet: www.nilfisk-alto.nl

België -Luxemburg
Nilfisk-ALTO n.v.-s.a.
Riverside Business Park
Boulevard Internationalelaan 55
Bâtiment C3/C4 Gebouw
Bruxelles 1070 Brussel
Tel: +32(0)24676040
Fax: +32(0)24666150
Email: info.be@nilfisk-alto.com
Internet: www.nilfisk-alto.be


