MC 3C
Compacte koudwaterhogedrukreiniger met extern
FoamSprayer-systeem voor
schoonmaakmiddelen

MC 3C

works for you

Schiet het vuil gewoon weg
Sneller en effectiever
Nu kunt u serieus aan de slag met het verwerken van vuil. De MC 3C heeft
de voordelen dat hij klein, compact en ergonomisch is. Tegelijkertijd brengt hij
hogedrukreiniging met koud water naar een hoger niveau. Sneller en effectiever
- schoonmaakmiddel toevoegen met een nieuwe aparte FoamSprayer.
De ideale keuze
De MC 3C is ontworpen voor lichte algemene schoonmaaktaken en is de ideale keuze
voor lichte industrie, automotive en agri.

Hoge prestaties en betrouwbaarheid
• 2800 tpm kwaliteits motorpompunit
• Messing pompkop en drie roestvrijstalen plunjers
• Werkdruk maximaal 170 bar
• Waterstroom tot 820 l/u
• Drukgeactiveerd ontladersysteem
Reinigingsschuim is efficënter
• Uniek FoamSprayer-systeem met een aparte fles voor efficient en snel reinigen
• Schoonmaakschuim kleeft aan het vuil vast waardoor het efficienter werkt.
Eenvoudige en eenvoudig en veilig in het gebruik
• Innovatieve houder beschermt het spuitpistool tegen schade tijdens opslag en vervoer
• Draaibare kabelhaak voor eenvoudiger verwijderen en opwinden van netsnoer
• Robuust ontwerp met grotere 250 mm-wielen optimaliseert het vervoer over ruwe oppervlakken en traptreden
Tijdbesparend en eenvoudig onderhoud
• Pompolietank met oliepeilglas en functie vullen/legen
• Eenvoudig openen en verwijderen van kast voor toegang tot de pomp

Optimale opslag voor accessoires en groot gebruiksgemak

Optimaal en eenvoudig onderhoud met veel mogelijkheden

Unieke gepatenteerde houder
voor spuitpistool beschermt het
pistool tegen op de grond vallen
en achter de machine gesleept
worden, wat schade voorkomt.

De kap kan snel worden verwijderd voor rechtstreekse toegang
tot de motorpumpunit.

De draaibare kabelhaak maakt
kinderspel van het op- en afrollen
van het elektrische snoer.

Pompolietank met oliepeilglas en
functie vullen/legen

Uitstekend geschikt voor
• handel
• bouwsector
• landbouw
• kleine garages

Unieke en innovatieve
houder voor het
spuitpistool.
Draaibare kabelhaak maakt
verwijderen en opwinden
van het netsnoer gemakkelijker.

Eenvoudige opslag voor 2,5 l
fles voor schoonmaakmiddel,

Robuuste en afneembare
kap.

Extern oliepeilglas en
eenvoudig vul- en leegsysteem voor olie zorgen
voor snel onderhoud en
minder tijdverlies.

Aluminium hefstang
verbetert de verplaatsbaarheid aanzienlijk.

Robuust en gemakkelijk
te transporteren: De
grote wielen van 250 mm
verbeteren de algemene
verplaatsbaarheid en manoeuvreerbaarheid op ruwe
oppervlakken, trappen,
treden enz.

Eenvoudige toepassing van
schoonmaakmiddel met een
hoger schoonmaakeffect
dankzij het innovatieve externe FoamSprayer-systeem
met een groter schoonmaakeffect van schuim ten
opzichte van een normaal
schoonmaakmiddel bij lage
druk verhoogt de schoonmaakefficientie.

Eenvoudig bruikbaar reinigingsmiddelsysteem - verbeterde schoonmaakprestaties:
Het schoonmaakschuim wordt eenvoudig op de belangrijke plaatsen gespoten en blijft aan het vuil kleven terwijl het dat oplost. Dat
zorgt voor een met 20 % verhoogde werkdruk. Het ontbreken van een interne injector voor het sproeien van schoonmaakmiddelen
vermindert het energieverlies en garandeert een hogere druk in de nozzle en meer reinigingsvermogen.
Sommige machines in de MC 3C-reeks bevatten de FoamSprayer-technologie, die een eenvoudige en efficiënte toepassing van
schoonmaakmiddelen mogelijk maakt. Indien niet meegeleverd, kan dit als apart accessoire worden aangeschaft.

Nieuwe en innovatieve serie met lagere
bedrijfskosten, een grotere reinigingsefficiëntie
en een eenvoudiger bediening
•
•
•
•
•
•
•
•

Messing pompkop
Drukgeactiveerd ontladersysteem
Optionele opberging en eenvoudig bruikbaar pistool, slang en snoer
Optimaal onderhoud met functies voor eenvoudig onderhoud
Extern oliepeilglas
Eenvoudig te openen kap met rechtstreekse toegang tot de motorpomp
Grote brede wielen en een goede vrije ruimte boven de vloer
Aluminium hefstang

Technische gegevens

MC 3C-140/660

MC 3C-150/660

MC 3C-150/660
XT

MC 3C-160/770

MC 3C-170/820

MC 3C-170/820
XT

Pompdruk (bar/MPa)

140/14

150/15

150/15

160/16

170/17

170/17

Reinigingsimpact (kg/kracht)

2,9

3,0

3,0

3,6

4,0

4,0

Waterstroom, Qmax/Qiec (l/u)

660/600

660/600

660/600

770/700

820/750

820/750

Max. inlaattemperatuur (°C)

60

60

60

60

60

60

Pomp (RPM)

2800

2800

2800

2800

2800

2800

Afmetingen L x B x H (mm)

382 x 382 x 1017 382 x 382 x 1017 382 x 382 x 1017 382 x 382 x 1017 382 x 382 x 1017 382 x 382 x 1017

Gewicht (kg)

36

36

38

36

36

38

Vermogen (kW)

3,5

3,5

3,5

4,0

4,4

4,4

Spanning/Fase/Frequentie/Stroom (V/~/Hz/A) 230/1/50/15.0

230/1/50/15.0

230/1/50/15.0

400/3/50/7,1

400/3/50/7.4

400/3/50/7.4

El. kabel (m)

5

5

5

5

5

5

Aanzuighoogte droog/nat (m)

0,5/1

0,5/1

0,5/1

0,5/1

0,5/1

0,5/1

Nozzle doorlaat

.0370

.0370

.0370

25045

.0435

.0435

Functies
Plunjers/aantal plunjers

Roestvrij staal / 3 Roestvrij staal / 3 Roestvrij staal / 3 Roestvrij staal / 3 Roestvrij staal / 3 Roestvrij staal / 3

Automatische start/stop

•

•

•

•

•

•

Pistoolhouder

•

•

•

•

•

•

Draaibare kabelhouder

•

•

•

•

•

•

FoamSprayer aansluitstuk

•

•

•

•

Fles voor reinigingsmiddel 1 L

•

•

•

•

Haspel

•

•

Standaarduitrusting
HD-slang (DN6)

106403122

106403122

106403122

106403122

106403122

106403122

Ergo-koppeling

101119496

101119496

101119496

101119496

101119496

101119496

Koppeling waterinvoer, Gardena

32541

32541

32541

32541

32541

32541

Universal Plus-lans

106403036

FlexoPower Plus-lans

106403036
106402281

4-in-1 lans

106402281
106408252

106408254

Tornado Plus spuitmond

101119737

101119737

101119737

107142579*

101119739

101119739

Item nr.

107146375

107146376

107146380

107146381

107146382

107146384

* MEG = spuitmond voor sproeisysteem

Het merk Nilfisk-ALTO is eigendom van Nilfisk-Advance 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-Advance 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.

Verdeeld door:

Nilfisk-ALTO
www.nilfisk-alto.com

works for you
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