
Indicada para áreas congestionadas entre mesas, estantes, moveis e outras áreas 
menos acessíveis, ela é ideal para limpeza de hoteis, escolas, lojas, escritórios, 
cantinas e lojas de café.

SC351-B

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

Pequena no tamanho versátil na operação com maior 
autonomia de bateria.



Tanque de água limpa (l)

Tanque de água suja (l)

Potência do motor (w)

Potência motor da escova (w)

Potência motor de aspiração (w)

Tamanho da escova (mm)

Peso sem Baterias (kg)

Peso com baterias (kg)

Medidas (c x l x a) (mm)

Acionamento 

Voltagem (V)

Pressão da escova (Kg)

Velocidade da escova (rpm)

Produtividade teórica (m²/h)

Produtividade prática (m²/h)

Nível de ruído (dB(A))

SC351-BItem CONCORRENTE

9,5

12,5

-

0,65 hp /0,49kw

-

89

57

-

1150 x 440 x 510

Bateria AGM

12

15

-

1380

400

68

11

11

450

260

200

370

42

73

730 x 475 x 450

Bateria GEL

12

27

140

1480

890

64

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;
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. Carga Sugerida, 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 deve estar levantado 
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!

SC351-B
Lavadora e secadora de pisos


