
SC900
™

Lavadora de pisos de grande porte

Simplicidade inigualável. 
Confiabilidade inegável.

Limpeza inteligente.



Projetada para ser durável, intuitiva e eficiente.

A SC900 ™, é uma lavadora de pisos de grande porte, que remove a complexidade associada ao 

equipamento de limpeza, especialmente para a prestadora de serviços contratada. 

A ausência de eletrônica sofisticada e recursos excessivos torna a SC900™ simples de ser 

operada por qualquer pessoa, com baixo ciclo de manutenção e máximo tempo de 

funcionamento  além da confiabilidade, que resultará em redução do custo geral da limpeza.

Com a lavadora SC900™, nunca houve um caminho mais sólido e cofiável em direção a pisos 
perfeitamente limpos.

O SC900 enfrenta seus desafios de limpeza mais consistentes, com o menor custo possível.

Quando o seu piso precisar ser limpo, conte com a SC900 ™ para fazer o trabalho.

NÃO utiliza placa de controle e 
elimina reparos caros.

Com sua alavanca de plataforma 
mecânica e simples, ela remove a 
complexidade, a falta de confiabilidade 
e os custos de serviços que estão 
associados aos métodos alternativos.

Não utiliza botões ou interruptores, que confundem o 
operador, ela é uma máquina simples e fácil de usar.
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Alavancas mecânicas da escova e 
de aspiração, para maior 
confiabilidade, menor custo total 
de propriedade e maior facilidade 
de uso.

Pontos de toque em amarelo de 
segurança tornam a máquina fácil de 
usar e eliminam erros do operador.

Controle de velocidade  pelo polegar 
convenientemente localizado aumenta 
a produtividade e segurança.

Um único botão para controle 
de reverso, segurança e 
facilidade de uso.

Eletrônica mínima para maior 
confiabilidade e menor custo total de 
propriedade.

Construída com componentes selecionados
de fabricantes reconhecidos na vanguarda
para durabilidade e longa duração.

As funções essenciais são simples para 
a máxima confiabilidade.

Poderosos motores fornecerão anos de 
operação sem problemas e alto desempenho.

Interface com o usuário simplificada, 
onde eliminamos toda a complexidade 
junto ao operador e torna o treinamento 
do operador rápido e fácil.

Projetada para trabalhar, Sempre!

Aluguel Instalações municipais
EducaçãoMercearias

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

SC900™ Especificações

Tipo de Cabeça 

Largura da Limpeza   

Velocidade Máx. para Esfregar e Transportar   

Produtividade por Hora Máxima (ISSA 540)  

Motor de accionamento

Tanque de Solução

Tanque de Recuperação

Taxa de Fluxo

@ 0,25 GPM (0,016 L / S)

@ 0,5 GPM (0,032 L / S)

@ 0,75 GPM (0,047 L / S)

@ 1,0 GPM (0,063 L / S)

Motor da escova

Velocidade da escova

Pressão de Escova  

Motor de vácuo

Motor de vácuo máximo Waterlift  

Máx. fluxo de ar do motor de vácuo

Nível de ruído (IEC, ISO 11201)  

Largura sem rodo  

Largura com rodo

Altura   

Comprimento   

Carregamento do Piso dianteiro Direita   

Carregamento do Piso dianteiro Esquerdo   

Carregamento do Piso Traseiro direita   

Carregamento do Piso Traseiro esquerdo   

Peso bruto 

(Baterias de 310 Ah, tanque cheio da solução)

Classe de proteção

Capacidade de inclinação

Opções de bateria (36 V, 6 ea, 6 V) 

Modelos

Produtividade por Tanque

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio

Disco

34 polegadas (86 cm)

3,2 mph (5,15 km / hr)

34,034 ft² / h (3.162 m² / h) 

0,5 hp

30 gal (114 l)

32 gal (121 l)

0-1 gpm (3,8 lpm)

120 minutos

60 minutos 

40 minutos 

30 minutos 

0,75 cv

250 rpm

80, 145, 200 lb (36, 66, 91 kg)

0,95 cv

71 em H O (17,7 KPA)2

96 cfm (2,718 lpm)

68 dB A

30,3 pol (77 cm)

41,8 polegadas (106,6 cm)

44,8 polegadas (113,8 cm)

67,4 polegadas (171 cm)

128 PSI (0,89 N / mm²)

132 PSI (1,0 N / mm²)

432 PSI (3,0 N / mm²)

640 PSI (4,4 N / mm²)

546 kg (1 235 lb)

IPX4

2%, 1.15 graus

242 Ah molhado, 310 Ah 

molhado, 255 Ah AGM 

SC900 ™ 34D


