
A escolha perfeita e econômica para pequenas lojas, escolas, restaurantes, cafés, 
lojas de conveniência, padarias, cadeias de fast-food, hotéis, empresas de limpeza, 
além de limpeza em casa.

SC100-E
Lavadora e secadora de pisos

A lavadora e secadora de pisos profissional compacta no 
tamanho e no preço.

O melhor custo benefício do mercado!



Tensão / frequência (V / Hz)

Faixa de limpeza (mm)

Produtividade teórica e prática (m²/h)

Tanque de solução e de recolhimento (L)

Pressão sonora (dB(A))

Peso (kg)

Peso máximo (kg)

Comprimento do cabo (m)

C x L x A (mm)

Potência nominal (W)

Vácuo (kPa)

Velocidade da escova (RPM)

Classe de isolamento

Classe de proteção IP

Nível de vibração (m/s²)

Fluxo de água (L/min.)

Largura do rodo (cm)

Quantidade e tipo de escova (Und.)

Cabo destacável

Indicador de nível de solução

SC100-EItem

220-240 / 50-60

310

620/310

3/4

72 ± 2

12

15

10

400 x 360 x 1150

800

3,5

2100

Eu

X4

<2,5

0,2/0,6

31

1 cilíndrica

•

•

Ÿ Verifique se todas as tampas estão fechadas;
Ÿ Conecte o fio na tomada para ligar a máquina;
Ÿ Instale a escova;
Ÿ Coloque água limpa no tanque;
Ÿ Comece a limpar.

Ÿ Desligue a máquina;
Ÿ Retire o fio da tomada;
Ÿ Esvazie o tanque com a água suja em um local 

apropriado;
Ÿ Retire e lave a escova;
Ÿ Passe um pano úmido na máquina para mante-la 

limpa e guarde.

Ÿ Nos veículos de transporte, fixar o equipamento 
para evitar que se desloque causando danos ao 
equipamento, ao veículo, a terceiros e ao próprio 
condutor;

Ÿ Pessoas e equipamentos não podem ser 
transportadas no mesmo compartimento;

Ÿ Certifique se de levar os complementos e acessórios 
necessários;

Ÿ Tirar as escovas para evitar danos às mesmas;
Ÿ O Transporte deve ser realizado respeitando-se o 

limite de peso do veículo, fixando os 
equipamentos.

Ÿ Retire do local tudo que possa atrapalhar o serviço;
Ÿ Isole o local a ser limpo e não permita o acesso de 

outras pessoas;
Ÿ Instale o equipamento em um local nivelado;
Ÿ Durante as paradas para descanso, troca de 

acessórios ou manutenção, desligue o 
equipamento;

Ÿ Esvazie o tanque com água suja e limpe a máquina 
antes de guardar.

Ÿ Utilizar somente produtos de limpeza 
recomendados (Sabão Neutro NÃO espumante).

Acionamento do equipamento

Desligamento do equipamento

Para transportar

No local trabalho

Especi�cações técnicas

Nilfisk Equipamentos de Limpeza Ltda.
São Paulo - SP - Brasil
Phone:  +55(11) 3959-0300
www.nilfisk.com.br
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