
Een stap hoger in kwaliteit, prestaties  
en betrouwbaarheid

SC1500



44 liter tank, schoonmaken tot 75 minuten per 
tank mogelijk

Het lage geluidsniveau maakt schoonmaken 
overdag mogelijk in geluidsgevoelige  
omgevingen zoals scholen en ziekenhuizen

Het intuïtieve dashboard, eenknopsbediening 
en gebruikersvriendelijke menu voor reinigings- 
instellingen maken de SC1500 eenvoudig te 
gebruiken, zelfs voor beginners



Waarom er achter lopen als u productiever 
bent door er op te staan?

De compacte afmetingen en toch een schrob-
breedte van 51 cm combineren prestaties met 
eenvoudig verplaatsen

De SC1500 is een innovatieve stand-on schrob-/zuigma-
chine die een hoge efficiëntie levert als gevolg van het  
gebruiksgemak, de betere prestaties, de hoge kwaliteit 
en de betrouwbaarheid. Het is een investering in Nilfisk 
kwaliteit die zichzelf jaar na jaar terugverdient.

De SC1500 brengt het gebruiksgemak naar een geheel 
nieuw niveau. Stap maar op en u bent klaar om aan de 
slag te gaan. Het intuïtieve dashboard  zorgt voor een  
gemakkelijke bediening, zelfs als de gebruiker dit voor het 
eerst doet. De compacte afmetingen en de handige  
besturing maken het manoeuvreren gemakkelijker dan 
ooit. Dankzij de eenvoudige bediening, de grote capaciteit 
en de stille werking is de SC1500 de voor de hand  
liggende keus voor ziekenhuizenen gezondheids- 
instellingen, scholen, kantoorgebouwen, restaurants,  
winkels, supermarkten en sportcentra.

Net als alle machines van Nilfisk is bij de ontwikkeling 
aan uw wensen gedacht. Een geweldige ergonomie en 
een eenvoudige en intuïtieve bediening verminderen de 
vermoeidheid en vereisen een minimum aan training. U 
kunt uw werk efficiënter doen en tegelijkertijd tijd en geld 
besparen.

·  Eenvoudige bediening. Gewoon opstappen en beginnen.
·  De OneTouch AAN/UIT-schakelaar voor de schrob-/
zuigmachine en de twee instellingen voor de borsteldruk 
zorgen voor uitstekende schoonmaakresultaten.

·  Intuïtief dashboard met gebruikersvriendelijk menu voor 
verschillende schoonmaakinstellingen afhankelijk van de 
situatie en het type vloer.

·  44 liter tank met elektronische watertoevoer maakt  
reinigen mogelijk tot 75 minuten per tank.

·  Het lage geluidsniveau en de mogelijkheid voor een nog 
stillere instelling maken hem ideaal voor geluidsgevoelige 
omgevingen en schoonmaken overdag.

·  Een maximale accutijd van 3,5 uur en optionele inge-
bouwde lader  verbeteren de productiviteit, prestaties en 
betrouwbaarheid.

· Milieuvriendelijk en kostenbesparend Ecoflex-systeem is                                  
  optioneel.

Opstappen, gas geven
en schoonmaken
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Technische gegevens
Omschrijving Eenheid SC1500

Voltage V 24V

Zuigmotor W 492

Borstelmotor W 380

Aandrijfmotor W 280

Geluidsniveau op 1.5m dB(A) 63 (61 extra stil)

Productiviteit, theoretisch/werkelijk m2/u 2438/1707

Schrobbreedte mm 510

Max. snelheid (vooruit/achteruit) km/u 4.8/3.5

Schoon-/vuilwatertank liter 44/46

Borstel-/paddiameter mm 510

Borsteldruk kg 23/30

Borstel-/padsnelheid rpm 140

Max. werktijd u 3.5

Afmetingen accucompartiment mm 457x455x274

Lengte x breedte x hoogte (zonder zuigmond) cm 123x61x133

Nettogewicht kg 161

Gewicht tijdens gebruik kg 326

Specificaties en details kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.

Opstappen en schoonmaken - 
snel en gemakkelijk

Stel reinigingsinstellingen in
met het gebruikersvriendelijke
menu

Het innovatieve dashboard is 
eenvoudig in het gebruik en 
vereist een minimale training

Door het lage zwaartepunt is de
machine stabiel en veilig, terwijl
het tegen schokken bestendige
borsteldek voor een grote
betrouwbaarheid zorgt

51 cm werkbreedte
en twee borsteldruk-

instellingen (23 en 30 kg) 
voor maximale

schoonmaakresultaten

44 litertank zorgt voor een lange
gebruikstijd en hoge produc-

tiviteit

Ecoflex en elektronische  
watertoevoer staan garant voor

betrouwbaarheid en voor milieu-
vriendelijk, flexibel en eenvoudig

schoonmaken bij lagere kosten

Eenvoudig verwijderen en 
schoonmaken van de zuigmond 

zonder gereedschap
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BETROUWBAARHEID ZIT IN ONZE GENEN, 
OOK ALS HET OM SERVICE GAAT
Een machine van Nilfisk functioneert optimaal als deze regelmatig wordt onderhouden. Daarom hebben we diverse onderhoudsoplossingen die  
uw machine in prima conditie houden. Met Nilfisk bent u niet alleen verzekerd van professionele reinigingsapparatuur maar heeft u ook nog de  
mogelijkheid tot uitgebreide service. Zo neemt Nilfisk al uw schoonmaakzorgen uit handen.  

Service solutions call in
Nilfisk verzorgt de planning  
voor het onderhoud van uw 
machines. Voorrijkosten en
arbeidsloon tegen zeer  
gereduceerd tarief en op basis 
van nacalculatie. Onderdelen en 
toebehoren worden op basis van 
nacalculatie gefactureerd.

Service solutions standard
Bij deze overeenkomst zijn de 
onderhoudsbezoeken  
inbegrepen. Storingsbezoeken 
en onderdelen worden apart 
gefactureerd.

Service solutions plus
Bij deze overeenkomst heeft u 
meer grip op de onderhouds-, en 
reparatiekosten.
Arbeidsloon, voorrijkosten en 
onderdelen zijn inbegrepen.

Service solutions premium
Als maximale inzetbaarheid de 
hoogste prioriteit heeft binnen 
uw organisatie.
Aantal onderhoudsbezoeken 
wordt afgestemd om de maxi-
male inzetbaarheid te waar-
borgen. Er zijn geen financiële 
verrassingen. Arbeidsloon, 
voorrijkosten, onderdelen en ver-
bruiksartikelen zijn inbegrepen.


