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Picture shown may not represent model quoted

NILFISK SC100 je malý podlahový mycí stroj pro důkladný úklid úzkých

ploch. V porovnání s ručním úklidem (mop a kbelík) tento kompaktní

vertikální mycí stroj uklidí mnohem rychleji a s vyšší kvalitou.

SNADNÝ, RYCHLÝ A PRODUKTIVNÍ ÚKLID

 • Mytí a sušení během jednoho projetí dává rychlý přístup k uklizené

ploše

 • dva programy nastavení průtoku pro účinné čištění a červená LED

kontrolka výstrahy, když dojde roztok

 • Ergonomické držadlo pro pohodlný úklid jednou rukou nebo obouruč

 • Snadné přenášení a přeprava z jednoho místa na druhé – váží pouze 12

kg

BEZPEČÉ A HYGIENICKÉ PROSTŘEDÍ

 • Používejte pouze čisté řešení: žádné nečistoty a bakterie šířící se všude

na podlaze

 • Ploché provedení sběrné nádrže a plný přístup umožňují rychlé a

snadné čištění 100 % sběrné nádrže od nečistot

 • Dokáže čo ostatní nie: nízky profil umývacej hlavy a jej presah umožňuje

čistenie aj ťažko dostupných miest 

 • Snadná a rychlá údržba pomáhá obsluze mít vždy čistý a funkční stroj

SNÍŽENÍ CELKOVÝCH NÁKLADŮ NA ÚKLID

 • Flexibilní úklid: Eco průtok pro lehké čištění a dvojitý průtok při čištění znečištěného místa nebo pro náročné čištění

 • Všetky funkcie stroja sa zastavia vo zvislej polohe: kefa, sacie lišty a voda nie su v prevádzke, keď sa stroj nepoužíva

 • Robustní hliníkový rám zaručuje vysokou spolehlivost a dlouhou životnost

 • Dávkování mycího prostředku dle rysky do nádrže zajistí vždy ten správný poměr mycího prostředku

Stroj může být používán oběma směry vpřed i vzad, protože sací stěrky jsou umístěny před i za kartáčem. Mytí a sušení jsou prováděny během

jednoho projetí, tedy plocha je hned po úklidu k využívání. Jeho použití se vyplatí v malých obchodech, školách, restauracích, kavárnách, čerpacích

stanicích, pekárnách, provozovnách rychlého občerstvení, hotelích, úklidových firmách a také pro úklid v domácnosti.

● Standard equipment

Included accessories Ref. no.
Min.

required
SC100 E

SC100 E FULL

PACKAGE

Valcové kefy

Kefa cyl. 310 mm, PPL biela stredná tvrdos  107411860 1 ● ●

Stierky

Sada sacích líšt 321 mm 107411867 1 ● ●

Ostatné

Kompletná sada pre extrakciu 107411865 1 ●

Madlo pre obojruèné ovládanie 107413470 1 ● ●

Odnímate¾ný kábel 10 m 107413490 1 ● ●

Sada pre ruèné sanie 107411864 1 ●

Sada sacích líšt pre extrakciu 107411868 1 ●

Umývacie podlahové stroje SC100
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Model SC100 E
SC100 E FULL

PACKAGE

Ref. no. 107408100 107408103

PRODUCT FEATURES

Odpojiteľný kábel ● ●

Automatické vypínanie roztoku ● ●

Indikátor hladiny roztoku ● ●

Pripravené k okamžitému použitiu (full package) ● ●

Tank in tank solution ● ●

Two hands working handle ● ●

Technical specifications SC100 E
SC100 E FULL

PACKAGE

Napätie/frekvencia (V/Hz) 220-240/50-60 220-240/50-60

Ip trieda ochrany X4 X4

Trieda izolácie I I

Príkon (W) 800 800

Podtlak (kPa) 3.5 3.5

Úroveň hlučnosti vo vzdialenosti 1,5 m (dB A ISO 3744) 72 ± 2 72 ± 2

Úroveň hlučnosti (dB A EC 704) 83 83

Teoretický / skutočný výkon (m2/hod) 620/310 620/310

Stupeň vibrácie držadla (M/S2) < 2.5 < 2.5

Umývací záber (mm) 310 310

Prietok vody (l/min) 0.2/0.6 0.2/0.6

Dĺžka prívodného kábla (m) 10 10

Nádž na čistiaci / použitý roztok (l) 3/4 3/4

Šírka stierky (cm) 31 31

Rýchlosť kefy (ot/min) 2100 2100

Brush quantity and type 1 Cylindrical 1 Cylindrical

Dĺžka x šírka x výška (cm) 40x36x115 40x36x115

Hmotnosť (kg) 12 12

Celková hmotnosť (kg) 15 15

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no.
Min.

required
SC100 E

SC100 E FULL

PACKAGE

Valcové kefy

Kefa cyl. 310 mm, koberce 107411863 1 ○ ○

Kefa cyl. 310 mm, mikrovlákno 107411862 1 ○ ○

Kefa cyl. 310 mm, PPL biela stredná tvrdos  107411860 1 ● ●

Kefa cyl. 310 mm, PPL èierna, tvrdý 107411861 1 ○ ○

Umývacie podlahové stroje SC100



Vertikálny podlahový umývací stroj – majster v upratovaní malých plôch 

All information provided in this document is subject to change without prior notice

16687

Accessories Ref. no.
Min.

required
SC100 E

SC100 E FULL

PACKAGE

Ostatné

Kompletná sada pre extrakciu 107411865 1 ○ ●

Madlo pre obojruèné ovládanie 107413470 1 ● ●

Odnímate¾ný kábel 10 m 107413490 1 ● ●

Sada pre ruèné sanie 107411864 1 ○ ●

Sada sacích líšt pre extrakciu 107411868 1 ○ ●

Sáèok zo sie oviny 107414568 1 ○ ○

Stierky

Sada sacích líšt 321 mm 107411867 1 ● ●

Umývacie podlahové stroje SC100


