
Effektiv rengøring hvor pladsen er trang 
- fejer, vasker og tørrer gulvet helt ind i hjørnerne

SC250



Smart tank-i-tank-system gør det let at tømme 
og fylde tankene

Nem adgang til tømning og rensning af  
opsamlingsbakken 

Let opfejning af større smuds, idet den  
forreste sugefod kan hæves

Det justerbare håndtag kan nemt fastlåses ved rengøring af større 
flader og låses op ved rengøring under møbler og reoler



Hurtig og nem rengøring af gulve – fejer, vask-
er og tørrer gulvet på samme tid

Nilfisk SC250 er en kompakt gulvvasker til hurtig og effektiv 
rengøring af hårde gulve. Den kommer helt ind i hjørnerne og 
rengør effektiv i begge retninger – også under møbler og reoler. 
 
Du får en effektiv batteridrevet letvægtsmaskine, med et lavt  
støjniveau, som dermed er velegnet til rengøring i dagtimerne.  
Det perfekte valg til butikker, skoler, restauranter, caféer, bagerier, 
fastfoodkæder, hoteller, rengøringsfirmaer m.v. 

Gulvvaskeren fejer, vasker og tørrer gulvet på samme tid med  
høj hastighed – i begge retninger. Det giver en høj produktivitet. 
Stykker af affald, snavs og selv det mindste støv fjernes effektivt 
af den 34 cm brede, cylindriske børste. For mere dybdegående 
rengøring uden opfejning, kan mikrofibervalsen anvendes. 

Under arbejdet kan forreste sugefod nemt hæves for opfejning af 
affaldsstykker, uden at man er nødt til at stoppe gulvvaskningen. 
Med to niveauer af vanddosering, er det let at tilpasse maskinen 
så den passer til opgaven. To enkle måder at spare tid og omkost-
ninger på – uden at gå på kompromis med resultatet.

•	 Effektiv: Fejer, vasker og tørrer gulvet på samme tid. 
•	 	Høj rengøringseffekt: 34 cm cylindrisk børste eller mikrofiber-

valse. 
•	 	Produktiv: 6-liters rent- og snavsevandstank giver op til  

40 minutters køretid uden behov for opfyldning. 
•	 Kraftfuld: Med Nilfisk højkvalitets 36V Lithium batteri teknologi. 
•	 	Brugervenlig: Det ergonomiske håndtag kan justeres i faste 

positioner, anvendes fritflydende eller foldes ved opbevaring og 
transport. 

•	 Intuitiv og selvforklarende: Informativt display på håndtaget. 
•	 	Nem kontrol: OneTouch-knap, der aktiverer alle væsentlige 

funktioner, og touch-føler i håndtaget gør gulvvasken til en leg. 
•	 	Nonstop-rengøring: De to indstillinger for vand/rengøringsmid-

del kan ændres undervejs. 
•	 Sikker: Vandsensoren beskytter maskinen mod unødig slidtage. 
•	 	Praktisk: Nem at løfte og transportere med kompakt konstruk-

tion og lav vægt. 
•	 	Lave ejeromkostninger (TCO): Lang levetid med inspektion, 

service og vedligeholdelse helt uden brug af værktøj.

Kommer helt ind i hjørnerne  
og er let at manøvrere

Dybdegående rengøring, der fuldt ud opfylder de 
hygiejniske standarder for klinikker og hospitaler

Let at manøvrere med drejelige hjul og  
ergonomisk justerbart håndtag



Nilfisk Danmark A/S 
Industrivej 1 – 9560 Hadsund
Tlf.: 43 23 40 50
kundeservice.dk@nilfisk.com 
www.nilfisk.dk

96
03

14
06

-0
2/

16

SC250 er drevet af Nilfisk’s eget højkvalitets 
Lithium batteri teknologi, der er betydeligt 
lettere og giver længere drifts- og levetid end 
traditionelle blybatterier. Du opnår en køretid 
på op til 40 minutters uafbrudt rengøring – 
optimeret af batteriovervågningssystemet. 
Nilfisk-teknologi overvåger batteriet under 
arbejde og opladning, for at sikre maksimal 
effektivitet og sikkerhed

SC250

NÅR DU VÆLGER NILFISK, ER DER NOGLE 
FORDELE, DER ER INKLUDERET I PRISEN. 
TILMELDER DU DIN RENGØRINGSMASKINE 
NÅR DU KØBER DEN, FÅR DU AUTOMATISK 
DISSE FORDELE.* 

GRATIS SERVICE TJEK - HOS DIG 
•  Vi kontrollerer maskinens funktioner, 

så du sikres optimal rengøringsresultat. 
Tidspunktet aftales

•  Info om korrekt anvendelse af maskin-
en fra servicemontøren

• Optimeret levetid på maskinen 

UDVIDET GARANTI - 24 MDR. I STEDET 
FOR 12 MDR. 
•	 	Registrer	din	maskine	indenfor	30	dage	

efter købet 
•	 	Serviceafdelingen	kontakter	dig	 

telefonisk
•	 	Du	får	24	mdrs.	garanti,	hvis	du	tegner	

en serviceaftale

SÅDAN GØR DU
•	 	Registrer	din	nye	maskine	når	du	køber	

den, eller umiddelbart efter
•	 	Du	kan	bede	forhandleren	om	at	 

gøre det
•	 	Du	kan	gøre	det	selv	på	 

www.inclusiveplus.nilfisk.dk

* ENKELTE PRODUKTER ER IKKE OMFATTET
InclusivePlus dækker rengøringsmaskiner til professionel brug.  
Der	er	dog	nogle	få	undtagelser:	kommercielle	støvsugere,	mindre	
rengøringsmaskiner, singlediskmaskiner og mindre koldtvandsrensere.

GRATIS
Servicetjek

Tekniske specifikationer

Beskrivelse Enhed SC250

Varenummer 9087380020

Spænding V 36

Nominel effekt W 300

Lydtryksniveau dB(A) 66 ±3

Produktivitet teoretisk/praktisk m2/t 1360/680

Vaskebredde mm 340

Rent-/snavsevandstank liter 6/6

Børste tryk kg max. 12

Børste hastighed omdr./min. 1000

Maks. køretid min. 40

Dimensioner L x B x H mm 630x425x400 

Nettovægt kg 25

Vægt i driftsklar stand kg 32

Egenskaber:

Cylindrisk børste, hvid nylon •

Opsamlingsbakke •

Oplader •

Batteri •

Specifikationer og tekniske data kan ændres uden varsel

Rent-/snavsevandstank

6/6 
liter

Vaskebredde

340 
mm

Produktivitet

1.360 
m2/t


