
Maak uw vloer sneller schoon
- met een compacte en productieve schrobzuigmachine

SC401



Verbeterde zuigprestatie met het gebogen 
zuigmondsysteem en de gepatenteerde 
zuigstriphouder

Ergonomische greep met bedieningsknoppen, 
OneTouch™ knop en instructie-stickers zorgen 
voor een eenvoudige bediening van de 
machine om te beginnen

Het mengsysteem voor reinigingsmiddelen 
geeft de gebruiker de keuze tussen 
schoonmaken met alleen water of indien 
gewenst met toevoeging van zeep



De Nilfisk SilentTech™ technologie reduceert 
het geluidsniveau van 65dB(A) naar 60 dB(A) 
in stille modus

De compacte en zeer wendbare Nilfisk SC401 
achterloop-schrobzuigmachine biedt de snelheid, 
accuratesse en het gebruikersgemak die u nodig heeft om 
uw vloeren nog beter schoon te maken. Bovendien heeft 
deze high-performance machine een extreem laag 
geluidsniveau om reiniging overdag mogelijk te maken 
- zelfs in omgevingen waar geluidshinder gevoelig ligt. 

Ontworpen en uitgevoerd met in de praktijk bewezen 
Nilfisk technologie zal de SC401 de dagelijkse 
schoonmaakproductiviteit vergroten in bijv. kantoren, 
winkels, hotels, scholen, ziekenhuizen, werkplaatsen etc.
De hoge en consistente prestaties worden door het 43 cm 
grote schrobdek met borstel of pad gegarandeerd. 
Dankzij de superieure zuigkracht door het gebogen 
zuigstripsysteem wordt de vloer volledig droog 
achtergelaten - en u kunt dit lange tijd volhouden: 
Tot 4 uur onafgebroken schrobben en drogen op een 
volledig opgeladen accu en tot 100 minuten schoon-
maken, voordat de tank weer moet worden bijgevuld. 

De bediening van de machine is erg eenvoudig en vraagt 
weinig training. De 4 wielen maken de SC401 makkelijk 
wendbaar en de OneTouch™ knop activeert alle functies 
met één klik. Daarnaast kunnen de instellingen tijdens 
het werk gewijzigd worden dankzij de 3 knoppen op het 
dashboard.

De machine wordt zowel in de accu-versie, als in de 
netsnoerversie aangeboden. De accu-versie is ook 
verkrijgbaar met tractie om de gebruikersgemak en het 
comfort tijdens het gebruik van de machine te vergroten

·   Compact ontwerp en makkelijk wendbaar
·   Productieve en krachtige zuigmotor zorgt voor een
   perfect schoon en droog resultaat
·   Borstel ‘click on/off’ en lichtgewicht zuigmond zonder
   slang koppeling
·   Gepatenteerd elastisch bandsysteem maakt het 
   onderhoud van de zuigmond eenvoudig en simpel
·   Het mengsysteem voor reinigingsmiddelen voorkomt
   overdosering van chemische middelen – ontziet het 
   milieu en verlaagt de totale kosten voor het   
   schoonmaken

Urenlang hoogwaardige en 
consistente schoonmaakprestaties



Instelbare handgreep (3 standen)

Grote wielen die geen sporen 
nalaten

Geen gereedschap nodig voor
instelling van de

hoofdborstel

Makkelijk op te bergen en  
te transporterens

Betrouwbaarheid is ook ons devies 
wanneer het aankomt op service
Een Nilfisk-machine functioneert  
optimaal wanneer deze goed 
verzorgd wordt via  de periodieke 
service- en onderhoudsbeurten. 
Daarom hebben wij een optimale 
service-oplossing in het leven 
geroepen: drie serviceniveaus 
die op verschillende behoeften 
inspelen, en de optionele levering 
van een vervangende machine in 
kritische situaties.

Service-oplossing Standaard 
- Professioneel onderhoud

Uw contract omvat twee 
jaarlijkse onderhoudsbeurten en 
een servicerespons binnen 48 
uur. Voorrijkosten en onderdelen 
bij onvoorziene uitval worden 
apart in rekening gebracht.

Service-oplossing Plus 
– Geoptimaliseerde prestaties
Met de Plus-oplossing heeft 
u grip op uw onderhouds- en 
reparatiekosten en weet u dat 
uw prestatie altijd optimaal is en 
nooit wegzakt. 

Service-oplossing Premium 
– Gemaximaliseerde 
beschikbaarheid

Wanneer beschikbaarheid uw 
absolute topprioriteit en 
aandachtspunt is, is de 
Service-oplossing Premium 
de beste keuze. Deze service 
omvat een driemaandelijkse 
onderhoudsbeurt zonder 
financiële verrassingen.

Technische specificaties

Omschrijving Eenheid SC401 43 B SC401 43 BD SC401 43 B FULL PKG SC401 43 BD FULL PKG SC401 43 E

Referentienummer 9087391020 9087393020 9087390020 9087398020 9087392020

Spanning V 24 24 24 24 230 V - 50-60 Hz

Nominaal vermogen W 500 600 500 600 1000

Geluidsniveau op 1,5 m dB(A) 65 (60) ±3 65 (60) ±3 65 (60) ±3 65 (60) ±3 68 ± 3

Productiviteit theoretisch/daadwerkelijk m2/h 1720/1032 2150/1290 1720/1032 2150/1290 1720/860

Schrobbreedte mm 430 430 430 430 430

Schoon-/vuilwatertank liter 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30

Borsteldruk kg 25 25 25 25 30

Borstel aantal en type 1 schijf 1 schijf 1 schijf 1 schijf 1 schijf

Borstelsnelheid tpm 140 140 140 140 170

Grootte accubak (lxbxh) mm 350x350x260 350x350x260 350x350x260 350x350x260 -

Lengte x breedte x hoogte mm 1180x720x1055 1180x720x1055 1180x720x1055 1180x720x1055 1180x720x1055

Bedrijfsklaar gewicht kg 151 166 151 166 144

KENMERKEN:

Accumodel • • • •

Netsnoermodel •

Aangedreven versie • •

OneTouch™ knop  • • • • •

Borstel click-on/off  • • • •

Nilfisk SilenTech™ en stille modus  • • • •

Inknijpbare afvoerslang met flowregeling • • • • •

Vuiltray  • • • • •

Vulslang  • • • • •

Mengsysteem reinigingsmiddel  • •
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