
A micro lavadora dirigível SC 2000-B da Nilfisk, facilita o esforço significativamente 
na execução do trabalho em comparação às lavadoras homem a pé. 
Uma opção atraente para limpeza de escritórios, supermercados, centros 
desportivos, lojas, restaurantes, hotéis, instituições, hospitais e escolas.

SC2000-B

O melhor custo benefício do mercado!
Lavadora e secadora de pisos

Poupe seu esforços e seu dinheiro, não vá a pé.



Modelo

Largura de trabalho, escovas (mm)

Nível de pressão sonora (dBa)

Faixa de escovamento (mm)

Tanque de água limpa / suja (l)

Pressão de contato da escova (kg)

Velocidade da escova (rpm)

Produtividade teórica (m²)

Produtividade prática (m²)

Velocidade máxima (km/h)

Voltagem (v)

Peso (kg)

Medidas (C x L x A) (mm)

SC2000-B Item

Bateria

550

62

530

70

15 / 30

155

3.180

2.230

6

24

228

1270 x 550 x 1020

Ÿ Verifique se todas as tampas estão fechadas;
Ÿ Tire o fio do carregador da tomada, enrole e 

armazene corretamente;
Ÿ Instale a escova e o rodo (Caso necessário);
Ÿ Coloque água limpa no tanque;
Ÿ Ligue a máquina e comece a limpar.

Ÿ Deslique a máquina;
Ÿ Esvazie o tanque com a água suja em um local 

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

limpa;
Ÿ Desenrole o fio do carregador da bateria, conecte 

na tomada para carregar (Sugestão 8 horas) .

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 e dimensões 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, delisgue o 
equipamento;

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

Ÿ ATENÇÃO: O rodo de sucção e a escova devem 
estar levantados para deslocar a máquina para o 
local de trabalho

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

O melhor custo benefício do mercado!

 Imagem meramente ilustrativa.

SC2000-B
Lavadora e secadora de pisos


