
SC UNO 4M PS

Een verplaatsbare en  
stationair te gebruiken machine



Gebruiksvriendelijk reinigingsmiddelsysteem – Verbeterde reinigingsprestaties: 

Bij de SC UNO 4M PS serie kan gebruik worden gemaakt van de FoamSprayer technologie, die een eenvoudige  
en efficiënte toepassing van het reinigingsmiddel mogelijk maakt. Het reinigingsschuim wordt gemakkelijk op  
de vuile voorwerpen gespoten en blijft tijdens het oplossen aan het vuil plakken.
Het gebruik van de FoamSprayer bespaart tijd en reinigingsmiddel en is tegelijkertijd uiterst eenvoudig en efficiënt.

Ideaal voor:
• handel/verhuur
• bouw
• licht agrarisch gebruik
• ZZP’ers

Gemakkelijk en intuïtitef gebruik. 
Alleen aan/uit schakelaar.1

Extern olieniveau zicht en gemakkelijk 
olievul/leeg systeem zorgt voor snel 
onderhoud en minder stilstand.

2

Robuust stalen frame met 
muurbevestiging.3

Eenvoudig handvat verbetert het 
verplaatsen van het product.4

Wateraansluiting.5

Eenvoudige toegang tot motorpomp 
en andere vitale onderdelen.6
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Een echte “twee-in-één” machine

De Nilfisk SC UNO 4M PS is zowel een stationaire als een draagbare hogedrukreiniger. Een eenvoudig en intuïtief 
te gebruiken, kosteneffectieve vaste installatie aan de muur of als draagbaar model, die van de ene naar de andere 
werkplek wordt gebracht. Geleverd met alle accessoires voor direct gebruik.

De SC UNO 4M PS serie is ontworpen voor middelzware reinigingstaken en is een betrouwbare keuze voor 
lichte landbouw, bouw en automotive werkzaamheden, enz. Het belangrijkste doel is om één unieke veelzijdige 
hogedrukreiniger te leveren voor professionals met verschillende eisen aan de reinigingsomgeving.

Draagbaar of stationair gebruik
De SC UNO 4M PS modellen kunnen eenvoudig van de ene naar de andere locatie worden gebracht met de robuuste, 
stalen transporthandgreep.
De stalen transportgreep beschermt de kunststof kastdelen tegen beschadigingen.

De SC UNO 4M PS modellen kunnen ook als een vaste installatie tegen een muur worden geplaatst dankzij de daarvoor 
ontworpen bevestigingsplaat.
Het model wordt dan op een vaste plaats bevestigd, permanent klaar voor gebruik en neemt geen belangrijke 
vloeroppervlakte in beslag.

Dankzij het flexibele ontwerp kan het snel worden gedemonteerd uit de wandbevestiging en weer worden gebruikt als 
draagbaar apparaat en worden verplaatst naar een andere locatie als de gebruiker meerdere toepassingen heeft.

De SC UNO 4M PS is uitgerust met:
• Aangedreven door 1450 tpm hoogrendementsmotor (50 Hz)
• Messing pomphuis
• 3 Plunjers met keramische coating
• Drukgeactiveerd ontladingssysteem
• Ingesloten oliesysteem
• Robuuste, stalen transporthandgreep

Deze hogedrukreiniger functioneert zowel in vertikale als horizontale positie.

Extra verkoopargumenten
• Lichtgewicht
• Robuust stalen handvat voor gemakkelijk dragen

De FoamSprayer-technologie maakt een 
eenvoudige en efficiënte toepassing van het 
reinigingsmiddel mogelijk.

Pompolietank met zichtindicator en 
vul/legen functie.

Externe vlotterbak met terugslagklep 
tot 40 l/min.

SC UNO 4M PS
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Innovatief assortiment met lagere bedrijfskosten, 
een grotere reinigingsefficiëntie en een 
eenvoudiger gebruik

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Beschrijving SC UNO 4M-140/620 PS SC UNO 4M-160/720 PS

Artikelnummer 107340500 107340501

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

Reinigingsimpact (kg/force) 2.7 3.4

Watercapaciteit Qmax/Qiec (l/u) 620/560 720/660

Watertoevoer temperatuur max. (°C) 60 60

Pomp (TPM) 1450 1450

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

Gewicht (kg) 34 34

Stroomverbruik (kW) 2.9 3.5

Voltage/fase/frequentie/amperage (V/~/Hz/A) 230/1/50/12.5 400/3/50/6.5

Elektrokabel (m) 5 5

Aanzuighoogte droog / nat (m) 0.5 / 1 0.5 / 1

Sproeiergrootte .0340 .0400

Kenmerken:  

Plunjers / aantal plunjers Keramisch gecoat / 3 Keramisch gecoat / 3

Automatische start/stop • •

Schuimsproeier toebehoren • •

Reinigingsmiddeltank, liter 1 1

Standaard toebehoren:   

Hogedruk slang (DN6 10 m) 301002275 301002275 

Ergo 2000 incl. draaikoppeling 106403122 106403122

Ergo koppeling 101119496 101119496

Wateraansluiting koppeling Gardena 32541 32541

FlexoPower Plus lans 106402282 106402282

Tornado Plus nozzle 101119735 101119738

• Messing pomphuis
• Drukgeactiveerd ontladingssysteem
• Eenvoudige aansluiting van pistool,  

FoamSprayer en FlexoPower Plus-lans
• Oliedop en extra oliekoker voor wandmontage
• Optimaal onderhoud met eenvoudige servicefuncties
• Externe oliezicht indicator
• Ergo-koppelingen
• FoamSprayer
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