
Efektywne czyszczenie dużych powierzchni 
- przy zachowaniu niskich kosztów całkowitych

SC6000



Funkcja przełącznika prędkości poprawia 
komfort pracy operatora szczególnie podczas 
czyszczenia powierzchni wokół przeszkód.

Ssawa z ergonomicznymi uchwytami 
została zaprojektowana tak, aby ułatwić jej 
czyszczenie.

System SmartFlowTM zintegrowany 
z kierownicą pozwala na płynną regulację 
przepływu wody obniżając jej zużycie, 
zapobiegając plamom na zakrętach oraz 
zapewniając doskonałą jakość suszenia.



SmartKeyTM system z dwoma, różnymi 
poziomami uprawnień.

1. Użytkownik (niebieski przycisk): Dostęp do 
podstawowych fukcji maszyny
2. Administrator (żółty kluczyk): dostęp 
do ustawień parametrów maszyny i/lub 
ograniczenie lub zwiększenie poziomu 
uprawnień użytkownika.

Nilfisk® SC6000 to szorowarka samojezdna najnowszej generacji 
umożliwiająca czyszczenie dużych powierzchni wewnątrz budynków,  
zapewniając jednocześnie wyjątkowo niskie koszty eksploatacji.

Dzięki ekonomicznemu zużyciu wody i detergentu ta prosta w obsłudze  
maszyna  zapewnia wielogodzinne skuteczne czyszczenie i suszenie 
z wysoką prędkością. Trwała i niezawodna szorowarka akumulatorowa 
SC6000 wymaga minimum czynności obsługowych i serwisowych, 
dzięki czemu stanowi najlepszy wybór w sytuacjach wymagających 
skutecznego czyszczenia przy minimalnym czasie przestoju.

Dostępna w 3 różnych wersjach szorowarka SC6000 stanowi doskonałe 
rozwiązanie dla przedsiębiorstw działających w wielu różnych branżach 
oraz firm sprzątających obsługujących duże obiekty, takie jak hale 
produkcyjne, magazyny, centra handlowe, lotniska, garaże czy centra 
logistyczne.

Model SC6000 posiada inteligentną funkcję SmartFlowTM,  
która automatycznie dostosowuje dozowanie roztworu do prędkości 
jazdy. Ponadto dodatkową oszczędność wody, detergentu i energii 
zapewni opcjonalny system EcoflexTM. 

Maszyna SC6000 została dopracowana w każdym calu, aby wykonywać 
swoją pracę bez przerw przez cały okres użytkowania i z zapewnieniem 
najniższych kosztów eksploatacji.

·   Dostępne 3 różne wersje maszyny: podwozie z podwójną tarczą 
86 cm lub 105 cm, lub z podwójnymi szczotkami cylindrycznymi 91 cm

·   Stała skuteczność czyszczenia: przeznaczona do różnych 
rodzajów powierzchni - podłogi gładkie lub pokryte płytkami

·   Najwyższa skuteczność suszenia dzięki opcjonalnej podwójnej  
turbinie

·   Niezawodna i trwała konstrukcja o niewielkich rozmiarach
·   W pełni zabezpieczone podwozie myjące i fartuchy boczne oraz 

rolki chroniące przed uszkodzeniem maszyny i otoczenia
·   Wyświetlacz LED widoczny nawet w silnym oświetleniu i pod  

 każdym kątem
·   Wymiana lub sprawdzanie głównych elementów maszyny (szczotki, 

ssawy i gumy ssawy) nie wymaga żadnych narzędzi
·   Zatrzaskowy system  mocowania  tarcz  i  szczotek  za  jednym  

naciśnięciem  

Postaw na wyższą wydajność 
i niższe koszty

SmartKeyTM 
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NIEZAWODNOŚĆ TO NASZA DEWIZA

System SmartKeyTM 

z osobnymi uprawnieniami 
dla użytkownika 
i administratora

W pełni zabezpieczony 
dek szorujący, aby 
zminimalizować ryzyko 
uszkodzenia urządzenia 
lub obiektu

Automatyczne opuszczanie/
podnoszenie deku 
szorującego i ssawy za 
pomocą jednego przycisku

System EcoflexTM  umożliwia 
elastyczne ustawianie zużycia 

detergentu dopasowane 
do stopnia zabrudzeń. 

Łatwy i szybki montaż 
szczotki/pada

Łatwy dostęp do fotela 
operatora możliwy z obydwóch 

stron; Ergonomiczne 
rozmieszczenie wszystkich 

potrzebnych funkcji

Dane Techniczne
Opis Jednostka SC6000 860D SC6000 1050D SC6000 910C
Numer katalogowy 56116005 56116004 56116003
Napięcie V 36 36 36
Moc znamionowa W 2500 2700 2700
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 69 69 69
Wydajność teoretyczna/praktyczna m2/h 7740/5420 9450/6620 8190/5730
Szerokość czyszczenia mm 863 1016 914
Zbiornik roztworu/zanieczyszczeń litr 190/190 190/190 190/190
Średnica szczotki/padu mm 430 508 180
Prędkość szczotki rpm 250 250 760
Wymiary komory na baterię (dł x szer x wys) mm 438x559x610 438x559x610 438x559x610
Długość x szerokość x wysokość mm 1780x990x1580 1780x1170x1580 1780x1170x1580
Ciężar samej maszyny kg 794 816 814
Ciężar maszyny gotowej do pracy kg 1070 1070 1075
CECHY:
Elastyczny wąż spustowy • • •
Pojemnik na zanieczyszczenia stałe   • • •
Wbudowany prostownik
Bateria
System Ecoflex

Urządzenie Nilfisk działa w sposób 
optymalny, kiedy jest regularnie 
serwisowane i konserwowane. 
Z tego względu stworzyliśmy 
rozwiązania serwisowe 
dostosowane do różnych potrzeb 
użytkowników. 
Trzy poziomy serwisowania 
odpowiadające różnym wymogom 
i zapewniające w ramach 
dostępnych opcji zastępcze 
urządzenie w krytycznych 
sytuacjach.

Pakiet Standard-
Profesjonalna konserwacja

W tym podstawowym pakiecie 
zapewniamy wykonywanie 
przeglądów okresowych przez 
wykwalifikowanych i regularnie 
szkolonych techników Nilfisk 
oraz kontrolę nad kosztami 
dojazdu i robocizny w ramach 
usługi.

Pakiet Plus-
Optymalne wyniki

W rozwiązaniu Plus gwarantujemy 
kontrolę nad kosztami robocizny 
i dojazdu do wszystkich przeglądów 
i napraw oraz pewność, że Twoja 
wydajność nigdy nie spadnie. 

Pakiet Premium-
Maksymalizacja czasu pracy

Jeżeli Twoim priorytetem jest 
czas sprawnego działania, to 
ten program jest dla Ciebie. 
W tym rozbudowanym pakiecie 
uwzględnione są wszystkie 
niespodziewane koszty związane 
z eksploatacją maszyny (także te 
związane np. z nieprawidłowym 
użytkowaniem maszyny).

Dane Techniczne mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie


