MC 3C
Zimnowodna myjka
wysokociśnieniowa z
zewnętrznym systemem
dozowania piany

MC 3C

works for you

Twój idealny pomocnik
Szybsze i skuteczniejsze mycie
Teraz możesz ze spokojem szybko uporać się z każdym zadaniem czyszczenia. Myjka
MC 3C na zimną wodę to urządzenie kompaktowe i proste w obsłudze.
Równocześnie oferuje większą moc i wyższe ciśnienie strumienia zimnej wody. Kluczowym elementem jest nowy zewnętrzny dozownik detergentu wytwarzającyc pianę,
która skutecznie walczy z tłustymi i uporczywymi zabrudzeniami.
Idealny wybór
MC 3C został zaprojektowany do lekkich zadań ogólnego sprzątania i stanowi doskonały
wybór dla punktów handlowych, małych spółdzielni mieszkaniowych, małych warsztatów
i gospodarstw rolnych.
Najwyższa wydajność i wytrzymałość
• Zasilany wysokiej jakości pompą 2800 rpm
• Mosiężna głowica pompy i trzy tłoki ze stali nierdzewnej
• Ciśnienie robocze do 170 bar
• Przepływ wody do 820 l/h
• System sterowania aktywowany ciśnieniem
Zewnętrzny dozownik piany
• Unikalny dozownik piany, który umożliwia prostą i skuteczną aplikację detergentu
• Wytworzona piana efektywnie okleja brud i umożliwia jego dokładne usunięcie
• Zewnętrzny dozownik piany to zwiększenie o 20% ciśnienia w dyszy
Solidna i przemyślana konstrukcja
• Opatentowany uchwyt na pistolet natryskowy chroni go przed upadkiem i uszkodzeniem
• Obrotowy uchwyt na przewód zasilający czyni zwijanie i rozwijanie kabla dziecinnie prostą czynnością
• Solidna konstrukcja z większymi kółkami (250 mm) ułatwia transport po nierównych nawierzchniach i schodach
Łatwa konserwacja
• Zbiornik oleju do pompy ze wskaźnikiem poziomu oleju i funkcją napełniania/opróżniania
• Łatwe otwieranie i demontaż obudowy ułatwia dostęp do pompy

Przemyślane rozwiązania ułatwiające pracę

Prosta obsługa i konserwacja

Unikalny, opatentowany
uchwyt na pistolet natryskowy
chroni go przed upadkiem
na ziemię lub wleczeniem za
maszyną, a tym samym przed
uszkodzeniami

Obudowę można zdjąć szybko
i uzyskać bezpośredni dostęp
do pompy silnikowej

Obrotowy uchwyt na przewód
czyni zwijanie i rozwijanie kabla
dziecinnie prostym

Zbiornik oleju do pompy ze
wskaźnikiem poziomu i
funkcją łatwego napełniania /
opróżniania

Doskonale sprawdza się w :
• obiektach handlowych
• usługach budowlanych
• rolnictiwe
• warsztatach

Innowacyjny uchwyt na
pistolet
Miejsce na nawinięcie kabla
elektrycznego
Miejsce na 2,5 l
zbiornik na chemię
Wytrzymała obudowa z
funkcją łatwego demontażu

Zbiornik oleju do pompy ze
wskaźnikiem poziomu oleju

Aluminiowych uchyt
ułatwiający przenoszenie i
załadunek

Solidna konstrukcja z
większymi kółkami 250 mm
optymalizuje transport po
nierównych nawierzchniach i
schodach

Zewnętrzny dozownik piany,
który umożliwia prostą i
skuteczną aplikację detergentu

Innowacyjne rozwiązanie dozowania detergentu - zwiększona wydajność czyszczenia:
Zamiana wbudowanego wtryskiwacza detergentu na układ zewnętrzny ogranicza straty energii i zapewnia zwiększenie
ciśnienia roboczego nawet o 20%. Pozwala to uzyskać większą moc czyszczenia i lepsze efekty mycia. Piana wytworzona w
dozowniku lepiej przywiera do zabrudzeń dokładniej je rozpuszcząjc.
Zewnętrzny dozownik piany, który umożliwia prostą i skuteczną aplikację detergentu dostępny jest standardowo lub jako
opcjonalne akcesorium w zależności od modelu. (Patrz konfiguracja w tabeli DANE TECHNICZNE).

Przemyślane i innowacyjne rozwiązania
zmniejszające koszty eksploatacji przy
zwiększonej skuteczności mycia
•
•
•
•
•
•
•
•

Mosiężna głowica
System sterowania aktywowany ciśnieniem
Łatwe przechowywanie dzięki kompaktowej budowie
Optymalny komfort pracy
Wskaźnik poziomu oleju
Łatwy demontaż obudowy - bezpośredni dostęp do pompy
Duże koła i prześwit
Aluminiowy uchwyt do łatwiejszego przenoszenia myjki

DANE TECHNICZNE

MC 3C-140/660

MC 3C-150/660

MC 3C-150/660
XT

MC 3C-160/770

MC 3C-170/820

MC 3C-170/820
XT

Ciśnienie pompy (bar/MPa)

140/14

150/15

150/15

160/16

170/17

170/17

Siła mycia (kg/force)

2.9

3.0

3.0

3.6

4.0

4.0

Przepływ wodyQmax/Qiec (l/h)

660/600

660/600

660/600

770/700

820/750

820/750

Temperatura dopływu max (°C)

60

60

60

60

60

60
2800

Pompa (RPM)

2800

2800

2800

2800

2800

Wymiary L x W x H (mm)

382 x 382 x 1017

382 x 382 x 1017

382 x 382 x 1017

382 x 382 x 1017

382 x 382 x 1017

382 x 382 x 1017

Ciężar (kg)

36

36

38

36

36

38

Pobór mocy (kW)

3.5

3.5

3.5

4.0

4.4

4.4

Zasilanie (V/~/Hz/A)

230/1/50/15.0

230/1/50/15.0

230/1/50/15.0

400/3/50/7.1

400/3/50/7.4

400/3/50/7.4

5

5

5

5

5

5

0.5 / 1

0.5 / 1

0.5 / 1

0.5 / 1

0.5 / 1

0.5 / 1

.0370

.0370

.0370

25045

.0435

.0435

Tłoki / ilość

Stal nierdz. / 3

Stal nierdz. / 3

Stal nierdz. / 3

Stal nierdz. / 3

Stal nierdz. / 3

Stal nierdz. / 3

Automatyczny Start/Stop

•

•

•

•

•

•

Uchwyt na pistolet

•

•

•

•

•

•

Uchwyt na przewód zasilający

•

•

•

•

•

•

Dozownik piany

•

•

•

•

Zbiornik na chemię 2.5 l

•

•

•

•

Długość przewodu (m)
Wysokość zasysania wody (m)

sucha/zalana

Rozmiar dyszy

CECHY

•

Bęben na wąż ciśnieniowy

•

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Wąż ciśnieniowy (DN6)

301002275 (10 m) 301002275 (10 m) 107142542 (15 m) 301002275 (10 m) 301002275 (10 m) 107142542 (15 m)

Pistolet Ergo 2000

106403122

106403122

106403122

106403122

106403122

106403122

Szybkozłącze Ergo

101119496

101119496

101119496

101119496

101119496

101119496

Przyłącze wody, Gardena

32541

32541

32541

32541

32541

32541

Lanca Universal Plus

106403036

Lanca FlexoPower Plus

106403036
106402281

Lanca 4-in-1

106402281
106408252

106408254

Dysza Tornado Plus

101119737

101119737

101119737

107142579*

101119739

101119739

NUMER KATALOGOWY

107146375

107146376

107146380

107146381

107146382

107146384

Marka Nilfisk-ALTO należy do koncernu Nilfisk A/S, światowego lidera
producentów i dostawców profesjonalnych maszyn czyszczących.
W siedzibie głównej w Danii od ponad 100 lat projektowany jest
profesjonalny sprzęt czyszczący. Nilfisk posiada zakłady produkcyjne
w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Europie, Chinach i ma
szeroką sieć sprzedaży w 43 krajach oraz reprezentantów w ponad
100 krajach na świecie.
Firma zatrudnia obecnie około 5400 pracowników na całym świecie,
a roczna sprzedaż wynosi około 881milionów EUR w roku 2013.

Dostarczamy najwyższej jakości myjki wysokociśnieniowe,
odkurzacze i sprzęt do konserwacji podłóg dla rolnictwa, przemysłu
samochodowego, firm sprzątających i osób prywatnych.
Poświęcamy się utrzymaniu najwyższego poziomu Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu.Tworzymy rozwiązania czyszczące, abyś
mógł czyścić wydajnie przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia
energii, wody i detergentów i abyś mógł skupić się na swojej pracy.
Marka Nilfisk-ALTO jest nakierowana na innowację i rozwój.
Wierzymy w utrzymywanie i rozwój długich relacji z Klientami,
dostawcami i pracownikami.

Dane techniczne i informacje przedstawione w niniejszej ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Prawa Handlowego. Mają one wyłącznie charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian parametrów bez uprzedzenia.
Dealer:

Nilfisk Polska Sp. z o.o.
Dział Nilfisk-ALTO
ul. 3 Maja 8
05-800 Pruszków
Tel.: +48 22 738 37 50
www.nilfisk-alto.pl
biuro.pl@nilfisk-alto.com

works for you

