
Eficiente na limpeza de 
espaços pequenos

SC100



Além de limpar em pisos duros também poderá lim-
par pequenas alcatifas, incluindo remover manchas, 
através de um kit de alcatifas opcional. A escova e os 
bocais podem ser removidos sem qualquer ferramen-
ta, tornando as operações de manutenção mais fáceis 
e rápidas. 

A SC100 limpa numa posição vertical de apenas 25 
cm.

Depósito de solução fácil de encher com água 
mesmo em locais pouco acessíveis.



Terá controlo total desta lavadora secadora 
graças ao painel touch intuitivo, com duas con-
figurações de água e um indicador de químico 

A mangueira de aspiração opcional é ideal para 
a limpeza de qualquer área de difícil acesso.

A Nilfisk SC100 é uma pequena lavadora secadora para limpeza em profun-
didade de áreas estreitas. Em comparação com uma esfregona, esta máqui-
na vertical fará o trabalho muito mais rapidamente e com um desempenho 
de limpeza superior.

É a escolha ideal para pequenas lojas, escolas, restaurantes, cafés, postos 
de gasolina, padarias, cadeias de fast food, hotéis, empresas de limpeza e 
limpeza doméstica.

FÁCIL DE USAR, RÁPIDA E PRODUTIVA
·   Lava e seca em apenas uma passagem, rápido acesso à área limpa.
·   Duas opções de caudal para uma limpeza mais eficiente e indicador LED 
vermelho que alerta quando há falta de químico.

·   Pega ergonómica e confortável para que a utilização seja mais cómoda 
para o operador.

· Fácil de transportar de um local para outro - pesa apenas 12 kg.

AMBIENTE SEGURO E HIGIÉNICO
· Utilização de químico: sem restos de partículas ou bactérias no solo.   
·    O desenho do depósito de recuperação e o fácil acesso a este tornam 
fácil e rápido limpar a 100% a sujidade que se encontra no depósito.

·   Faz o que as outras não conseguem: graças ao seu tamanho e 
manobrabilidade pode chegar onde as outras lavadoras não chegam.

·   Manutenção fácil e rápida que permite que o operador tenha a máquina 
sempre limpa e funcional. 

REDUÇÃO DO CUSTO TOTAL DE LIMPEZA
·     Limpeza flexível: caudal Eco para limpezas diárias e possibilidade de 
aumentar o caudal para limpar zonas mais sujas.

·   Todas as funções da máquina param quando se encontra na posição 
vertical. A escova não baixa e não é derramado químico quando a 
máquina não se encontra em utilização.

·   A tampa do depósito é um doseador de detergente para ter sempre a 
percentagem certa de detergente

Lavadora secadora vertical e 
compacta ideal para áreas 
estreitas

Os depósitos podem ser removidos rapida-
mente e transportados com uma mão. 
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Os depósitos são fáceis de encher/
despejar mesmo em locais pouco 
acessíveis. 

Os bocais podem ser levanta-
dos para um duplo rendimento 
de limpeza eliminando todo o 
tipo de sujidade persistente ou 
manchas. 

A escova permite limpar perto de 
paredes.

A pega ergonómica pode ser 
inclinada para uma limpeza 
eficiente em posições baixas. 
O cabo pode ser retirado e 
armazenado no gancho. 

Painel com botões intuitivos para 
um controlo total da máquina 
e indicador de nível de água e 

químico baixo. 

Quando a máquina está parada 
na posição vertical todas as 

funções param automaticamente 
e o bocal e a escova não ficam ao 

nível do solo.

O filtro do motor de aspiração 
e do químico protegem os 

componentes de possíveis avarias.

2 configurações do caudal de 
água que asseguram uma limpeza 

perfeita em áreas sujas. 

Especificações técnicas

Descrição Unidade SC100 SC100 Full package

Voltagem V 220-240 220-240

Potência nominal W 800 800

Nível pressão sonora dB(A) 72 ± 2 72 ± 2

Produtividade teórica/prática m2/h 620/310 620/310

Largura de lavagem mm 310 310

Depósito solução/ recuperação litro 3/4 3/4

Velocidade da escova rpm 2100 2100

Comprimento x Largura x Altura cm 40x36x115 40x36x115

Peso (apenas máquina) kg 12 12

Peso operativo kg 15 15

CARACTERÍSTICAS:

Cabo amovível 10 m • •

Indicador LED nível químico • •

Dois níveis de caudal de químico • •

Depósito interno de químico • •

Pega ergonómica • •

Mangueira de aspiração manual •

Kit alcatifas •

Entregue pronta a usar • •

• = Característica standard
= Característica opcional


