
Acelere a limpeza do seu pavimento
- com uma lavadora compacta e produtiva

SC401



Maior desempenho de aspiração com 
o sistema de bocal curvo e sistema de 
lábios patenteado.

Punho ergonómico com pontos táteis, 
Botão OneTouch™ e autocolantes com 
instruções que tornam fácil para o operador 
começar a trabalhar com a máquina.

O sistema de mistura de detergente oferece ao 
operador a opção de limpar apenas com água 
e adicionar detergente quando necessário.



A tecnologia SilentTech™ da Nilfisk reduz 
o nível sonoro para 65dB(A) - a 60dB(A) no 
modo silencioso

A lavadora SC401 de condutor a pé da Nilfisk, 
compacta e altamente manobrável, oferece toda a 
velocidade, precisão e facilidade de utilização de que 
necessita para limpar melhor todos os pavimentos. Para 
completar, esta máquina de elevado desempenho possui 
um nível sonoro extremamente baixo para permitir 
a limpeza durante o dia – mesmo em zonas sensíveis 
ao ruído. 

Desenhada e construída com tecnologia Nilfisk 
comprovada, a SC401 fará aumentar a produtividade 
da limpeza diária, por exemplo, em escritórios, lojas, 
hotéis, escolas, hospitais, oficinas, etc.
O desempenho superior e consistente é garantido pela 
largura de lavagem de 43 cm equipada com escova 
ou disco. Graças à excelente aspiração de água, realizada 
pelo sistema de bocal curvo, o chão fica completamente 
seco: até  4 horas de lavagem e secagem contínuas com 
uma bateria totalmente carregada e até 100 minutos antes 
do depósito de solução necessitar de ser reabastecido. 

A utilização da máquina é muito simples e exige muito 
pouca formação. As 4 rodas tornam a SC401 fácil de 
manobrar, e o botão OneTouch™ ativa todas as funções 
com um clique. Além disso, as definições de limpeza 
podem ser alteradas sem interromper o trabalho graças 
aos 3 botões simples no painel de controlo.

A máquina está disponível nas versões de bateria e cabo. 

A versão de bateria também está disponível com tração 
para maximizar a ergonomia e o conforto do utilizador 
durante a utilização da máquina

· Desenho compacto e fácil de manobrar
· O motor de aspiração, eficiente e potente, assegura 
 um resultado perfeito de limpeza e secagem
· Escova desmontável e bocal leve sem ligação 
   à mangueira
· Sistema de cinta elástica patenteado que torna a 
 manutenção do bocal fácil e simples
· O sistema de mistura de detergente impedirá o uso 
 excessivo de produtos químicos, minimizando o impacto 
 no ambiente e o custo total da limpeza

Limpeza consistente e grande 
desempenho durante horas
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Especificações técnicas

Descrição Unidade SC401 43 B SC401 43 BD SC401 43 E

Referência 9087391020 9087393020 9087392020

Tensão V 24 24 230 V - 50-60 Hz

Potência nominal W 500 600 1000

Nível de pressão sonora a 1,5 m dB(A) 65 (60) ±3 65 (60) ±3 68 ±3

Taxa de produtividade teórica/real m2/h 1720/1032 2150/1290 1720/860

Largura de lavagem mm 430 430 430

Depósito de solução/recuperação litros 30/30 30/30 30/30

Pressão da escova kg 25 25 30

Quantidade e tipo de escovas 1 Disco 1 Disco 1 Disco

Velocidade da escova rpm 140 140 170

Tamanho do compartimento da bateria (cxlxa) mm 350x350x260 350x350x260 -

Comprimento x largura x altura mm 1180x720x1055 1180x720x1055 1180x720x1055

Peso em funcionamento kg 151 166 144

CARATERÍSTICAS:

Modelo da bateria • •

Modelo do cabo •

Versão com tração •

Botão OneTouch™  • • •

Escova click-on/off  • •

Nilfisk SilenTech™ e modo silencioso • •

Mangueira de drenagem com regulador de caudal • • •

Bandeja de resíduos  • • •

Mangueira de enchimento  • • •

Sistema de mistura de detergente  

A fiabilidade é um dos nossos princípios 
quando falamos de manutenção
As máquinas Nilfisk trabalham 
de forma óptima quando têm 
assistência feita pelo serviço 
técnico e visitas regulares. Por 
isso, criámos a solução óptima de 
serviço: três níveis de serviço que 
refletem diferentes necessidades.

Soluções de Serviço Standard 
- Manutenção profissional 

Este contrato inclui duas visitas 
de manutenção preventivas por 
ano e tempo de resposta em 48 
horas. Se prefere visitas incluídas 
em caso de avaria e peças de 
substituição, recomendamos os 
nossos contratos Plus e Premium. 

Soluções de serviço Plus 
- Desempenho optimizado 
Com o contrato Plus tem os 
seus custos de manutenção e 
reparação sob controlo. 
Ao mesmo tempo sabe que 
o seu desempenho nunca é 
comprometido mas sim 
optimizado. 

Soluções de Serviço Premium 
- Máxima operatividade

Se o tempo de actividade da 
máquina é a sua preocupação, 
o contrato Premium é a melhor 
solução para si. 


