
SC DUO 6P, 7P & 8P

Stationaire hogedrukreinigers  
met 2 pompen
– voor de zware reinigingswerkzaamheden



Externe vlotterbak met terugslagklep  
tot 40 ltr/min

Toebehoren opbergkit Pompolietank met niveau indicatie (zicht)  
en vul-/leegfunctie



Maximale reinigingsefficiëntie

De SC DUO serie verbetert de prestaties van 2-pomps koudwater-
hogedrukreinigers aanzienlijk. Dankzij de hogere werkdruk en de 
verhoogde watertoevoer kunnen zelfs grote zware reinigingsklussen 
met gemak worden uitgevoerd.

Biedt u de flexibiliteit om met één gebruiker – of met twee tegelijk 
te werken. De reinigingsefficiëntie wordt gemaximaliseerd door een 
motorpomp met 4 plunjers en een lange levensduur die zowel koud  
als warm water tot 85°C accepteert.

Ontworpen voor zware reinigingswerkzaamheden is de SC DUO serie 
ideaal voor de landbouw met melkstallen, paardenstallen en stallen. 
Voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie met verwerkingsap-
paratuur, transportbanden en tanks. Scheepvaart en industrie met 
scheepsdekken, schotten/spanten en industriële apparatuur. Zelfs  
olie en vet kunnen worden verwijderd dankzij de warmwatertoevoer  
en monteerbare opties als 2 x hogedrukreinigingsmiddel.

Ontwikkeld voor gebruik van meer dan 6 uur per dag, kan elk model 
worden aangepast aan uw exacte reinigingsbehoeften.

Aangedreven door kwaliteit
• Hoogwaardige motorpompen met messing pomphuis
• 1450 tpm; 4 volkeramische plunjers en dubbel gelagerd
• Werkdruk tot 200 bar
• Watercapaciteit tot 5000 l/u
• 70° – 85°C warmwatertoevoer voor max. reinigingsrendement

Aangepast aan uw reinigingsbehoeften
• Kies een basismodel of een model met meer mogelijkheden om 

lage Total Cost of Ownership te bereiken
• Extra optionele functies zijn onder andere een roestvrijstalen frame 

en kast, een hogedrukreinigingsmiddelinjector, afstandsbediening, 
beveiliging van de watertoevoer, een opbergset voor accessoires  
en beveiliging van het waterverbruik

• Optionele uitbreidingen om te voldoen aan de EU-norm 1717: 
Vlotterbak of terugslagklep

Kast kan snel worden verwijderd voor directe toegang 
tot de motorpomp



Geluidsdempende hardschuim kast. 
Gemakkelijk te verwijderen, robuust, 
lichtgewicht en geluiddempend

Eenvoudig en intuïtief 
bedieningspaneel

Eenvoudig toegang tot de 
motorpompen zonder gereedschap

Poten met trillingsdemping

Watertoevoer aansluiting

Manometer

Hogedrukslangaansluiting

Gepoedercoat stalen frame

Technische specificaties

Beschrijving SC DUO 6P 170/3220 SC DUO 7P 180/2400 SC DUO 8P 180/4000 SC DUO 8P 160/5000

Artikelnummer 107340600 107340620 107340610 107340611

Pompdruk (bar/MPa) 170/17 180/18 180/18 160/16

Reinigingsimpact (kg/force) 15.8 12.1 19.5 23.8

Watercapaciteit Qmax/Qiec (l/u) 3220/3000 2400/2240 1800/2000 2400/2500

Watertoevoertemperatuur max. (°C) 80 85 80 80

Aantal pompen 2 2 2 2

Pomp (tpm) 1450 1450 1450 1450

Afmetingen L x B x H (mm) 355 x 860 x 1000 355 x 860 x 1000 355 x 860 x 1000 355 x 860 x 1000

Gewicht (kg) 180 160 212 212

Stroomverbruik (kW) 18.0 16.4 22 22

Voltage/fase/frequentie/amperage (V/~/Hz/A) 400/3/50/32 400/3/50/27 400/3/50/38 400/3/50/41

Elektrokabel (m) 5 5 5 5

Sproeiergrootte .0900 .0640 .1200 .1500

Kenmerken:

Plunjers / aantal plunjers Keramisch / 4 Keramisch / 4 Keramisch / 4 Keramisch / 4

Automatische start/stop • • • •

Urenteller • • • •

Waarschuwingslamp (service) • • • •

Standaard toebehoren:

Ergo aansluiting 101119496 101119496 101119496 101119496

Watertoevoer koppeling 1602945 1602945 1602945 1602945

Nilfisk NV/SA
Tobie Swalusstraat 48
BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tél: +32 2 467 60 50
www.nilfisk.be

Nilfisk BV
Versterkerstraat 5
1322 AN Almere
Tel: 036-5460700
www.nilfisk.nl
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