Nilfisk SC401 43 B

Podlahový mycí stroj Nilfisk SCRUBBER SC401 43
B je novou generací oblíbené kategorie,
přinášející do třídy kompaktních mycích strojů
zcela nové koncepty, poskytující vyšší efektivitu,
nižší náklady na provoz a zvýšení komfortu
obsluhy.
Nilfisk SC401 43 B je ideální pro mytí podlah v
autosalonech, showroomech, malých skladech,
kancelářích, jídelnách...

Kód produktu: 9087391020
Dostupnost: Externí sklad
Doručení do: 4 pracovních dnů
Cena bez DPH: 106 230 Kč
Cena s DPH: 128 538 Kč
Odkaz na produkt: zde
Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:
Podlahový mycí stroj Nilfisk SCRUBBER SC401 43 B je novou generací oblíbené kategorie, přinášející
do třídy kompaktních mycích strojů zcela nové koncepty, poskytující vyšší efektivitu, nižší náklady
na provoz a zvýšení komfortu obsluhy.
Nilfisk SC401 43 B je ideální pro mytí podlah v autosalonech, showroomech, malých skladech,
kancelářích, jídelnách...
Mycí stroj Nilfisk SC401 je zkonstruován se zaměřením na minimalizaci spotřeby energie.
Důležitým prvkem je také možnost snížení hlučnosti díky SilenTech™ řešení, které pomáhá v
prostorech citlivých na hluk.
Minimalizaci provozních nákladů pomáhá dosáhnout také doplňkový systém pro přesné dávkování
detergentu - čisticího prostředku.
- Nízká spotřeba energie.
- Vyšší produktivita.
- Ergonomie a jednoduchost použití.
- OneTouch™ tlačítkové ovládání stroje.
- Produktivita a jednoduchá údržba: 30/30 litrů nádoby, plně přístupná nádrž na nečistoty s košem
na hrubé nečistoty.
- Nízká hladina hluku SilenTech™: pracuje pouze se 60 ±3 dB(A) v tichém módu.
- Systém pro přesné směšování čisticího prostředku nebo provoz pouze na vodu.
- Nízká spotřeba energie: motor kartáče s kontrolou rychlosti v návaznosti na kondici umývaného
povrchu.
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- Vysoký sací výkon založený na velmi lehké a snadno čistitelné parabolické sací liště s
patentovaným systémem elastických pásek.
- Nádrže jsou vyrobeny z velmi odolného a chemikáliím odolávajícího polyetylenu.
- Nožní pedál pro spouštění mycí hlavy - kartáče.
Funkce modelu Nilfisk SC401 43 B
- bateriový model
- jednodotykové tlačítkové ovládání stroje OneTouch™
- kartáč click-on/off
- Nilfisk SilenTech™
- pružná vypouštěcí hadice s kontrolou průtoku
- koš na hrubé nečistoty
- napouštěcí hadice
STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:
Nilfisk SC401 43 B
- napouštěcí hadice, 9097290000
- stírací gumy do sací lišty, 9100002541
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Parametry produktu:
Pohon

bateriový 24V

Pracovní šířka

430 mm

Pracovní šířka sání

720 mm

Podtlak

-

Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem

-

Pracovní šířka se 2 postranními kartáči

-

Plošný výkon (teoretický/skutečný)

1.720 / 1.032 m2/h

Pracovní rychlost stroje

-

Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda)

30/30 l

Počet kartáčů

1

Typ kartáče

diskový

Velikost kartáče

430 mm

Přítlak kartáče

25 kg

Rychlost kartáče

140 ot/min

Pojezd stroje

pomocí kartáče

Stoupavost

2%

Minimální šíře otáčení

-

Příkon motoru kartáče

450 W

Příkon motoru pojezdu

-

Příkon motoru sání

280 W

Hladina hluku

60 / 65 dB(A)

Napětí

baterie 24 V

Doba provozu

-

Délka elektrického kabelu

-

Rozměry (D x Š x V)

1180x720x1055 mm

Hmotnost

61 kg

Hmotnost s bateriemi

151 kg
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Fotogalerie:
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Příslušenství k produktu:

Držák padu se zámkem Nilfisk
430mm (17")

Podlahový PAD premium - bílý
17" (430mm)

Podlahový PAD premium červený 17" (430mm)

Diskový kartáč Nilfisk 430mm
(17") - Prolene

Podlahový PAD premium zelený 17" (430mm)

Podlahový PAD premium modrý 17" (430mm)

Podlahový PAD premium hnědý 17" (430mm)

Podlahový PAD premium černý 17" (430mm)

Držák padu plochý Nilfisk
432mm (17")
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Stírací gumy do sací lišty pro
Nilfisk SCRUBTEC 344 a SC401

Stírací gumy do sací lišty pro
Nilfisk SCRUBTEC 344 a SC401
- PU

Stírací gumy do sací lišty pro
Nilfisk SCRUBTEC 344 a SC401
- červené
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Varianty produktu:

Nilfisk SC401 43 E

Nilfisk SC401 43 B FULL PKG

Nilfisk SC401 43 BD FULL PKG

Nilfisk SC401 43 BD

Nilfisk SC401 43 B
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Soubory ke stažení:
Katalogový list Nilfisk SC401

PDF

Návod k obsluze Nilfisk SC401

PDF

Videa k produktu:
https://www.youtube.com/embed/f7fT67yvhAc
https://www.youtube.com/embed/rhCu_YrsWMQ
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