
Den fleksible løsning
til dynamisk gulvpleje

SC5000



SC5000 er konstrueret til at levere effektiv gulv-
pleje uden at forstyrre den daglige drift, og den 
kompakte og meget manøvredygtige SC5000 er 
designet til at klare de mest krævende miljøer.

Med et klart overblik over alle rengøringsveje  
og ergonomiske betjeningselementer til intuitiv 
brug med minimal oplæring kan operatøren 
fokusere på at få arbejdet gjort hurtigt og 

effektivt – samtidig med at den fulde opmærk-
somhed på omgivelserne bevares.

Ved at kombinere nem betjening med pålidelig 
Nilfisk-ydelse i en ny form, der er mere pladsbe-
sparende end nogensinde før, repræsenterer 
SC5000 vores forpligtelse til at levere problemfri 
og nem rengøring fra start til slut.

Kom tættere på kanten  
end nogensinde før

Klar alle hjørner og gange – hver gang



Nemmere end nogensinde før

Hurtigt og smidig

• 30 % mere produktivitet  

pr. tank

• SmartKey inkluderet

• Tankens kapacitet 140 l

• Op til 4,5 timers driftstid

• Støjniveau på ±63 dB(A)  

ved drift

• Op til 8,5 km/t driftshastighed

• Rengøringsbredde (cm):

 – 86 (skive)

 – 81 (cylindrisk)

 – 91 (cylindrisk)

Den bedste venderadius i sin klasse gør SC5000 
velegnet til at komme rundt om hjørner og ned ad 
alle gange uden at komme i vejen – selv i miljøer 
med meget trafik.

Alle kommandofunktioner er integreret i rattet  
– herunder brugerspecifikke SmartKey- og 
SupervisorKey-konfigurationer – så operatørerne 
kan justere SC5000’s indstillinger, så de passer  
til en hvilken som helst opgave. 

Service- og vedligeholdelsesinformation leveres 
via den store, digitale display.
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Tekniske specifikationer

Beskrivelse Enhed SC5000 860D SC5000 810C SC5000 910C

Referencenummer 56117805 56117807 56117808

Type af børstedæk Disk Cylindrisk Cylindrisk

Rengøringsbredde mm 860 810 910

Maksimal rengøringsproduktivitet pr. time m²/h 7310/5120 6880/4820 7740/5410

Størrelse på skrubbebørste mm 430 – Antal 2 810 910

Børstemotorens effekt W 750 550 550

Kapacitet for rengøringsmiddel/snavsevandstank L 140/147 140/147 140/147

Gradabilitet for rengørings- % 12 12 12 

Støjniveau dB(A) +/-3 61 63 63

Spænding V 36 36 36

Børstehastighed OMDR./MINUT 250 776.5 776.5

Gør de største  
udfordringer små 

Håndter selv de mest komplekse  
rengøringsmiljøer – i alle brancher

Lager og logistik
På steder, der kan være enormt åbne  
eller ekstremt snævre, efterlader den  

fleksible SC5000 gulve pletfrie og sikre  
på kortere tid – og forstyrrer ikke  

din virksomhed.

Let industri
SmartFlow™-teknologien gør det muligt  
for SC5000 at finde den perfekte balance 
mellem ydeevne og ressourceeffektivitet – 
uden at gå på kompromis med sikkerhed 

eller visuel præsentation.

Tung industri
Med fuldkommen miljømæssig  

synlighed og en valgfri beskyttende  
baldakin garanterer SC5000  

sikkerheden, samtidig med at den 
opretholder din rengøringsstandard.


