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RENT ARBEJDE

Gør din gulvvask
mere effektiv

Støv – pas på lungerne

lmH

55°

Højtryksrenseren
klarer opgaven
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STØVSUGERE / FORÅR 2019

Støvsuger med energibesparende motor
VP600 NORDIC med HEPA filter
Bestillingsnr.: 41600863
En driftssikker støvsuger med lavt støjniveau, så du kan støvsuge kontorer eller
lobby i dagtimerne.
•
•
•
•

Boost-funktion: 330/730 w
HEPA 13 udblæsningsfilter
Aftagelig ledning: 15 m
Leveres med både parket- og kombimundstykke

Aftageligt låg med magnetmontering

VEJL. PRIS: 3.809,KAMPAGNEPRIS:

2.499,-

15 meter orange ledning

Støvsuger til hverdagsbrug

Rygstøvsuger med ledning

VP300 HEPA NORDIC TELESKOP

GD5 BACK PREMIUM

Bestillingsnr.: 107414284

Bestillingsnr.: 107417935

Basisstøvsuger som klarer hverdagens opgaver. Til områder med
lette til middelsvære rengøringsbehov. HEPA 13 udblæsningsfilter er standard, og sikrer højere luftkvalitet.

Til mobil rengøring af svært tilgængelige steder.

•
•
•
•

Nominel effekt: 800 w
Ekstra lang ledning: 15 m
Aftagelig ledning: Ja
Lav vægt: 5,5 kg

VEJL. PRIS: 1.849,KAMPAGNEPRIS:

• God filtrering med HEPA-13 udblæsningsfilter
• Aftagelig ledning: 15 m
• Vægten er kun 4,5 kg

VEJL. PRIS: 4.349,-

1.299,-

KAMPAGNEPRIS:

3.999,-

VP300 HEPA NORDIC TELESKOP

VP600 NORDIC

GD5 BACK PREMIUM

Luftmængde, l/sek

32

30/24

33

Vakuum, kPa

22

22/15

22

Støvpose kapacitet, liter

10

10

5

Se mere på www.rentarbejde.nilfisk.dk
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Med et Lithium batteri
kommer du langt

Høj ydeevne og lang levetid
Et Lithium batteri har en række fordele fremfor et almindeligt batteri:

VP600 BATTERY og GD 5 BATTERY leveres begge med
Lithium batterier og hurtig-oplader:

• Du kan oplade batteriet når som helst – uden at det
går ud over batteriets levetid.
• Du kan bruge batteriet når som helst, du har behov.
Et Lithium batteri behøver ikke være helt opladet.
• Batteriet har længere levetid.
• Batteriet kan oplades super hurtigt.

• Oplader batteriet fra 0-90% på ca. 40 min.
Med standard oplader er tiden ca. 6 timer.
• Oplader batteriet fra 50-90% på kun 20 min.
Med standard oplader er tiden ca. 1 time.
Har du 2 batterier, kan du arbejde uafbrudt.
Hurtig-opladeren er tilkøb til gulvvaskeren SC250
(se side 26).

Batteristøvsuger

Rygstøvsuger med batteri

VP600 BATTERY

GD5 BATTERY

Bestillingsnr.: 41600821

Bestillingsnr.: 41600841

Med VP600 BATTERY har du ingen generende ledning,
og du skal ikke lede efter en stikkontakt. Du får en støvsuger
med super hurtig opladning og lang driftstid.

Til mobil rengøring af svært tilgængelige steder.

•
•
•
•

36V Lithium batteri
Lang driftstid: Op til 60 min. på et fuldt opladet batteri
Hurtig opladning af batteriet på kun 40 min.
Leveres med både parket- og kombimundstykke

VEJL.
PRIS:
12.439,VEJL.
PRIS:
12.439,KAMPAGNEPRIS:

• Lang driftstid: Op til 60 min. på et fuldt opladet batteri
• Boost funktion 190/465 W, optimerer energiforbrug og
rengøringseffekt
• Hurtig opladning af batteriet på kun 40 min.
• 36V Lithium batteri
• Leveres med både parket- og
kombimundstykke

VEJL. PRIS: 10.869,-

7.999,-

8.999,-

KAMPAGNEPRIS:

INTRODUKTIONSPRIS:

VP600 BATTERY

GD5 BATTERY

Luftmængde, l/sek

26,7

21,7 / 26,7

Vakuum, kPa

12,9

9-13

Støvpose kapacitet, liter

8

5
Se mere på www.rentarbejde.nilfisk.dk
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STØV
– PAS PÅ
LUNGERNE

0,005mg 3
/m

Støv er ikke bare støv. Det kan
indeholde farlige partikler, der
påvirker helbredet og på sigt kan
give astma, kræft og KOL. Specielt på
byggepladserne er medarbejderne
udsatte, men med de rette sikkerheds
for-anstaltninger og støvsugere er det
muligt at holde lungerne fri for det
farlige støv, og komme videre med næste
opgave hurtigt og effektivt.
Der bliver knoklet under stramme deadlines på byggepladserne. Støv fra murværk,
beton, cement, mørtel og træ flyver i luften
og kan give alt fra hudgener og vejrtrækningsproblemer til alvorlige sygdomme
som lungekræft og KOL. Oprydning og
rengøring er dog ikke altid yndlingsopgaverne, men det er essentielt at få støvet og
de farlige partikler ud af den luft medarbejderne bevæger sig rundt i, så hurtigt og
effektivt som muligt. Det er ikke bare et
lovmæssigt krav, det er sund fornuft, der
arbejder i alles interesse for at sikre medarbejdernes helbred nu og i fremtiden.
For at få bugt med de farlige partikler i
luften, er det vigtigt at vælge den rette
støvsuger. En støvsuger der kan opsuge
og fange partiklerne fra arbejdsmiljøet i
særlige filtre, og her kan du stole på Nilfisk.

Her får du gennemtestede løsninger i form
af sikkerhedsklassificerede støvsugere i
støvklasse L, M og H (Lav, Mellem og Høj).
Støvsugere der giver dig mulighed for at
fjerne alt fra hus-, bygge- og kvartsstøv til
asbest og andet sundhedsskadeligt materiale
fra arbejdsmiljøet.
VÆLG DEN RETTE STØVSUGER
Nilfisk har over 110 års erfaring med at
udvikle professionelle støvsugere, der giver
dig mulighed for at løse alle typer opgaver.
Alle vores støvsugere overholder de
gældende europæiske standarder, og hvor
L-klassen er beregnet til husstøv og jord,
så giver M- og H-klassen dig mulighed for
at få bugt med det farlige støv. Nilfisk
anbefaler brug af H-klasse støvsugere på
bygge- og anlægspladser.

H-klasse støvsugere yder maksimal
sikkerhed over for sundhedsskadelige
partikler. Hertil kan du tilføje et værn mod
farlige kræft- og sygdomsfremkaldende
stoffer f.eks. asbest, bly, skimmelsporer
m.fl. Hele 99,995 procent af dette støv
bliver fjernet fra arbejdsmiljøet, og den er
et absolut must for de medarbejdere, der
kan blive udsat for disse partikler.
Samtidig kan du glæde dig over tilbehør,
der sikrer, at du kan komme ind, hen, op
og rundt i alle hjørner.
Med de sikkerhedsklassificerede,
gennemtestede støvsugere fra Nilfisk er
der ganske enkelt ingen undskyldninger
for ikke at have ren luft til arbejdet.

SIKKERHEDSSTØVSUGERE / FORÅR 2019

L

M

STØVKLASSE // L

L

H

STØVKLASSE // M

Ufarligt støv, f.eks.:
• Husstøv
• Jord

5

STØVKLASSE // H

Farligt støv, f.eks.:
• Træstøv fra nåletræ
• Støv fra spartelmasse
• Gips, cement, beton
• Fliseklæb, fyldemasse
• Kvartsholdige materialer, f.eks. sand
og grus

Kræftfremkaldende støv, f.eks.:
• Respirabelt kvartsstøv
• Træstøv fra løvtræ
• Skimmelsporer
• Asbest
• Blyholdigt støv
• Mineralske fibre
• Bitumen
• Syntetiske mineralske fibre (f.eks. glasuld)

M

Støvsugere til L-klasse støv

Sikkerhedsstøvsuger
til M-klasse støv

ATTIX 33-2L IC DK

ATTIX 44-2L IC MOBILE DK

ATTIX 33-2M IC DK

Bestillingsnr.: 107412132

Bestillingsnr.: 107412136

Bestillingsnr.: 107412188

Til allround brug med fuldautomatisk
filterrensning – InfiniCleanTM.
Velegnet til alle opgaver med almindeligt støv indenfor industri, byggeri og
tilsvarende.

Til allround brug med fuldautomatisk
filterrensning – InfiniCleanTM. Velegnet til
alle opgaver med almindeligt støv indenfor
industri, byggeri og tilsvarende.

Til opsamling af M-klasse støv indenfor industri, byggeri og tilsvarende. Fuldautomatisk
filterrensning – InfiniCleanTM.

• Ingen udslip af L-klasse støv
• Med kørehåndtag og adapterplade til
værktøjskasse
• Antistatisk sugeslange

• Ingen udslip af L-klasse støv

VEJL. PRIS: 5.439,KAMPAGNEPRIS:

3.599,-

VEJL. PRIS: 7.609,KAMPAGNEPRIS:

4.999,-

L

• Ingen udslip af M-klasse støv
• Anistatisk sugeslange

VEJL. PRIS: 7.289,KAMPAGNEPRIS:

L

4.799,-

M

ATTIX 33-2L IC DK

ATTIX 44-2L IC MOBILE DK

ATTIX 33-2M IC DK

Luftmængde, l/min

4500

4500

4500

Vakuum, mbar

250

250

250

Beholder, liter

30

42

30
Se mere på www.rentarbejde.nilfisk.dk
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Her vises et H-klasse miljø, som kan være
kræftfremkaldende. Du skal huske personligt værnemiddel og H-klasse støvsuger.

Fra

M

til

H

klasse

Forarbejder du visse M-klasse materialer, afgives der respirabelt kvartsstøv, som er kræftfremkaldende (H-klasse).
Brug derfor en H-klasse støvsuger, når du:
Sliber, skærer, rillefræser, borer, hugger
I følgende materialer:
Beton, mursten, granit, mørtel/puds, fliser, sand/grus.
Arbejdstilsynet og Byggeriets Arbejdsmiljøbus anbefaler H-klasse støvsugere på bygge- og anlægspladser.

Se mere på www.rentarbejde.nilfisk.dk
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Adapterplade

Husk poser

Husk poser

til toolbox

Filterposer, fleece

Sikkerhedsfilterposer

Bestillingsnr.: 107413551

Bestillingsnr.: 107413547

Bestillingsnr.: 107413549

Gør det nemt, at montere din toolbox
direkte på din ATTIX 33-44 støvsuger.

Poser til ATTIX 33-44, L og M-klasse.
Der er 5 stk. i en pakke.

Poser til ATTIX 33-44, H-klasse.
Der er 5 stk. i en pakke.

7

Passer til de fleste systemer f.eks.
L-BOXX, Bosch og Festool.

L

H

M

H

Sikkerhedsstøvsugere til H-klasse støv

ATTIX 33-2H IC

ATTIX 44-2H IC

Bestillingsnr.: 107412184

Bestillingsnr.: 107412186

Velegnet til alle opgaver med opsamling af sundhedsfarligt og
kræftfremkaldende støv indenfor industri, byggeri og tilsvarende.
Med fuldautomatisk Nilfisk filterrensning – InfiniCleanTM – som
renser filteret automatisk hver 15. sekund.

Har du brug for en større beholder end 30 liter, er et godt
alternativ ATTIX 44-2H IC. Den har en beholder-kapacitet på
hele 42 liter, og samme specifikationer som ATTIX 33.

•
•
•
•

Ingen udslip af H-klasse støv
Antistatisk sugeslange
Dobbelt filtersystem (PTFE + HEPA, 99,995 % filtrering)
Beholderstørrelse: 30 liter

VEJL. PRIS: 8.809,KAMPAGNEPRIS:

42 liters
beholder

VEJL. PRIS: 9.459,-

5.799,-

KAMPAGNEPRIS:

5.949,-

30 liters
beholder

H

H

ATTIX 33-2H IC

ATTIX 44-2H IC

Luftmængde, l/min

4500

4500

Vakuum, mbar

250

250

Beholder, liter

30

42

Se flere H-støvsugere på side 10 og 12.

Se mere på www.rentarbejde.nilfisk.dk
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Våd-/tørsuger med rustfri
stålbeholder

Vådsuger med stor beholder

VL200 30 PC INOX

Bestillingsnr.: 107405162

Bestillingsnr.: 107406661

• Komplet med sugeslange 2,5 m, 3 mundstykker, kassette- og
vådfilter, forlængerrør
• 55 liters beholder

•
•
•
•

Push&Clean semi-automatisk filterrensesystem
Rustfri stålbeholder
Blæsefunktion
Komplet med sugeslange
1,9 m, 4 mundstykker,
PET-fleece filterelement,
teleskoprør

VL500 55-2 ERGO

Ergo Tip system for nem
tømning af beholder.

VEJL. PRIS: 2.509,KAMPAGNEPRIS:

VEJL. PRIS: 6.199,-

1.999,-

KAMPAGNEPRIS:

Enkel våd-/tørsuger

3.999,-

AERO 21-01 PC

Enkel våd-/tørsuger med ekstra
funktioner

Bestillingsnr.: 107406600

AERO 21-21 PC

Den mindste model i AERO serien.

Bestillingsnr.: 107406601

• Semi-automatisk Push&Clean filterrensesystem
• Blæsefunktion
• Komplet med sugeslange 1,9 m, forlængerrør, 3 mundstykker,
PET-fleece filterelement

•
•
•
•
•

VEJL. PRIS: 1.329,KAMPAGNEPRIS:

Semi-automatisk Push&Clean filterrensesystem
Blæsefunktion
Aut. tænd/sluk ved brug af el-værktøj
Ekstra udtag til el-værktøj
Komplet med sugeslange 2,5 m, forlængerrør, 3 mundstykker,
PET-fleece filterelement

VEJL. PRIS: 1.779,-

899,-

KAMPAGNEPRIS:

1.199,-

VL200 30 PC INOX

VL500 55-2 ERGO

AERO 21-01 PC

AERO 21-21 PC

Luftmængde, l/min

2880

4320

3600

3600

Vakuum, mbar

230

210

210

210

Beholder, liter

20

55

20

20

Se mere på www.rentarbejde.nilfisk.dk
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Professionel vandsuger til krævende
opgaver – f.eks. oversvømmelse

9

Vand i kælderen?

ATTIX 751-61 LIQUID VAC
Bestillingsnr.: 302001528
Højeffektiv vådsuger med lænse-pumpe. Pumper vandet 9 meter op
eller 50 meter væk med en kapacitet på op til 300 liter/minut.
Dette kræver tilkøb af tilbehør (afledningsslange).
Komplet med:
• Sugeslange
• Rørbøjning
• Forlængerrør i rustfrit stål
• Gulvmundstykke til vådsugning
• 3 ekstra mundstykker
• Metalfilter i rustfrit stål

VEJL. PRIS: 19.609,KAMPAGNEPRIS:

Suger/pumper
op til
300 l/min.

11.999,-

15 m afledningsslange
til dykpumpe
Bestillingsnr.: 7567

Mellemklasse våd-/tørsuger med
ekstra funktioner
AERO 26-2L PC
Bestillingsnr.: 107406608
•
•
•
•
•

Semi-automatisk Push&Clean filterrensesystem
Blæsefunktion
Aut. tænd/sluk ved brug af el-værktøj
Ekstra udtag til el-værktøj
Komplet med sugeslange 3,5 m, forlængerrør, 3 mundstykker,
PET-fleece filterelement

VEJL. PRIS: 2.669,KAMPAGNEPRIS:

1.799,-

ATTIX 751-61 LIQUID VAC

AERO 26-2L PC

Luftmængde, l/min

3600

3700

Vakuum, mbar

230

235

Beholder, liter

70

25
Se mere på www.rentarbejde.nilfisk.dk
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Industristøvsuger til sundhedsskadeligt støv
ATTIX 965-0H/M SD XC
Bestillingsnr.: 302002903
Til sundhedsfarligt og kræftfremkaldende støv. Kun til tørsugning.
Støvsugeren har fuldautomatisk XtremeClean filterrensesystem, to motorer og
er godkendt til støv i støvklasse H og M.
• H-klasse filter
• 50 liters rustfri stålbeholder
Leveres uden tilbehør.
Læs mere om støvklasser på side 4-6.

Tilbehørssæt:
Bestillingsnr. 63214

VEJL. PRIS: 20.649,KAMPAGNEPRIS:

Vejl. pris: 3.342,Kampagnepris: 2.399,-

12.999,-

M

H

Kraftig våd-/tørsuger med
stor kapacitet

Ekstra kraftig våd-/tørsuger
med to motorer

ATTIX 751-11

ATTIX 961-01

Bestillingsnr.: 302001523

Bestillingsnr.: 302002900

Højeffektiv våd-/tørsuger til industrielt og professionelt brug
inden for både våde og tørre applikationer. Høj sugeeffekt med
et lavt støjniveau.

Ekstra kraftfuld med to motorer, som klarer de mest krævende
industrielle opgaver med opsamling af affald, væsker og fint støv.

• Komplet med sugeslange, rørbøjning, fugemundstykke,
PET-fleece filterelement, filterpose

• Push&Clean semi-automatisk filterrensesystem
• Komplet med universal sugeslange, rørbøjning, forlængerrør i
rustfrit stål, 2 mundstykker, PET Nano-fiber filterelement

VEJL. PRIS: 7.839,-

VEJL. PRIS: 11.769,-

KAMPAGNEPRIS:

5.199,-

KAMPAGNEPRIS:

6.499,-

ATTIX 965-0H/M SC XC

ATTIX 751-11

ATTIX 961-01

Luftmængde, l/min

2x3600

3600

2x3600

Vakuum, mbar

250

230

250

Beholder, liter

50

70

70

Se mere på www.rentarbejde.nilfisk.dk
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Heavy-duty industristøvsuger
med 3 motorer
ATTIX 125-01
Bestillingsnr.: 4010500045
1-faset industristøvsuger med stor kapacitet. Velegnet til opsugning af metalspåner, olie og væsker eller indenfor bygge-/
anlægsindustrien til opsamling af fint støv.
• Stjernefilter og filterryster sikrer optimal filtrering
• 3 uafhængige by-pass motorer
• 100 liters beholder
Leveres uden tilbehør.

VEJL. PRIS: 19.029,KAMPAGNEPRIS:

12.199,-

Tilbehørssæt:
Bestillingsnr.: 63216
Vejl. pris: 3.596,Kampagnepris: 1.999,-

ATTIX 125-01
Luftmængde, l/min

8100

Vakuum, mbar

211

Beholder, liter

100
Se mere på www.rentarbejde.nilfisk.dk
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Olie og væske-suger
VHO200
Bestillingsnr.: 4010400037
1-faset 2,4 kW vådsuger til nem opsugning af væske og faste partikler.
Der er mulighed for at vende luftflowet. Herved opstår overtryk i beholder,
hvilket sikrer nem og hurtig tømning.
Komplet pakke med tilbehørskit:
Ø50 mm allround kit

Slangeadapter

Bestillingsnr.: Z7 24146

Bestillingsnr.: Z7 21003

H
VEJL. PRIS: 26.555,KAMPAGNEPRIS:

19.999,-

Prisen er inkl. tilbehørskit. Maskine og tilbehør skal bestilles på hver sit bestillingsnr.

Industriel 1-faset industristøvsuger
VHS120 HC COMPLETE
Bestillingsnr.: 4012300070
Høj ydeevne. Til opsamling af alle typer sundhedsfarligt støv i støvklasse H.
Tilbehørspakke medfølger.
•
•
•
•
•
•

1-faset, 2 by-pass motorer
Ø400 mm filterhus
Roterende manuel filterryster på motortoppen
M-klasse stjernefilter med limede sømme
HEPA H14 Absolut filter
Longopac® posesystem for sikker bortskaffelse af det opsamlede støv

Prisen er inkl. tilbehørspakke og følger med maskinen.

H
VEJL. PRIS: 23.939,KAMPAGNEPRIS:

16.999,VHO 200

VHS120 HC COMPLETE

Luftmængde, l/min

4500

5500

Vakuum, mbar

230

210

Beholder, liter

75

Longopac® pose, 25

Se mere på www.rentarbejde.nilfisk.dk
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Til væske, spåner og støv
S3 L50 LC L GV CC
Bestillingsnr.: 4010300371
Heavy-duty og robust til opsugning af væske, spåner og støv.
• 1-faset, 3 by-pass motorer
• Stor 50 liters SitDown beholder for enkel tømning
• Manuel filterryster

50 liters
beholder

Komplet pakke med tilbehørskit:
VEJL. PRIS: 30.735,-

PU Ø50

KAMPAGNEPRIS:

Bestillingsnr.: Z7 24151

21.999,-

Prisen er inkl. tilbehørskit. Maskine og tilbehør skal bestilles på hver sit bestillingsnr.

Til væske, spåner og støv
S3B L100
Bestillingsnr.: 4010500039
Heavy-duty og robust til opsugning af væske, spåner og støv.
• 1-faset, 3 by-pass motorer
• Stor 100 liters SitDown beholder for enkel tømning
• Manuel filterryster
100 liters
beholder

Komplet pakke med tilbehørskit:
All round Ø50
Bestillingsnr.: Z7 24146
VEJL. PRIS: 24.373,KAMPAGNEPRIS:

15.999,-

Prisen er inkl. tilbehørskit. Maskine og tilbehør skal bestilles på hver sit bestillingsnr.
S3 L50

S3B L100

Luftmængde, l/min

8100

8100

Vakuum, mbar

211

211

Beholder, liter

50

100
Se mere på www.rentarbejde.nilfisk.dk
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HØJTRYKSRENSEREN
KLARER OPGAVEN

Se mere på www.rentarbejde.nilfisk.dk

HEDTVANDSRENSERE / FORÅR 2019

15

I landbrugs-, fødevare-, transportindustrien, samt i
mange andre hjørner af dansk erhvervsliv er rengøring
en vigtig del af hverdagen, for at leve op til lovmæssige krav og for at sikre at materiel kører godt
og holder længe. Her er højtryksrenseren i høj kurs.

Uanset om skidtet sidder fast, eller der er meget af det,
kan henholdsvis højt tryk eller høj vandmængde sikre, at
det forsvinder hurtigt og effektivt. Samtidig er højtryksrenseren let at håndtere for de fleste og kræver minimale
kræfter.
Der er en tryghed ved at stå med et arbejdsredskab, der
er blevet udviklet og forfinet gennem årtier og som lever
op til de lovkrav, der bliver stillet. I dag er Nilfisk den eneste producent af hedtvandsrensere, med godkendt EU
‘boiler efficient’ label på maskinerne. Maskinerne lever
op til EU’s krav om energi-udnyttelse, med en renser, der
holder en stabil temperatur og dermed kan levere de 55
grader, der skal til for at opløse fedt og olie. Ikke bare
ved højt tryk, men også ved store vandmængder. Samtidig varmer renseren hurtigt op, så irriterende ventetid
og øgede omkostninger minimeres.
HVILKEN RENSER SKAL DU VÆLGE?
Den rigtige højtryksrenser til virksomheden afhænger af opgaven, eller rettere sagt: opgaverne. Daglig
rengøring af de samme store områder taler for et
stationært multitrykanlæg, hvor flere kan koble sig
på fastmonterede rør og rengøre på samme tid. Tryk
og vandmængde styres fra deres respektive spulelanser. Ved andre opgaver på forskellige lokationer
f.eks. tag- eller terrasseservice, så er en eller flere
benzin- eller dieseldrevne transportable højtryksrensere eller opbyggede trailerløsninger sagen.
Gå efter den renser, der har temperatur, tryk og
vandmængde til at løse den største af opgaverne i
virksomheden. Når renseren kan klare din største
opgave, så er der bare at justere vandmængde,
tryk, temperatur og tilbehør, når du skal klare de
lidt mindre.

LØSNINGER TIL ENHVER OPGAVE
For at du kan få mest glæde af din højtryksrenser,
tilbyder vi et gennemtænkt udvalg af tilbehør, der gør,
at du kan optimere din højtryksrenser, så den passer
præcis til dit rengøringsbehov og du kommer nemmere
om ved opgaverne. For eksempel med det innovative
4-i-1 dyserør der har fire forskellige typer dyser og klarer
de fleste rengøringsopgaver. Det er let at skifte dyse, så
rengøringen kan gennemføres endnu mere effektivt.
Eller korte spulelanser til snævre steder, tønder og meget
mere. Og vidste du, at man også kan bruge højtryksrenseren til at suge hundredvis af liter vand ud af et bassin
på under et minut eller fjerne rust og maling ved hjælp af
sandblæsning.
Men det er ikke det eneste. Med sæbefunktionen, kan
du tilsætte sæbe til vandet og sæbe dine elementer ind
med det tryk og temperatur, du ønsker. Lade det sidde
lidt og siden spule, for fx at stå med en ren flåde af lastbiler og varevogne i en snæver vending.
Rengøring er måske ikke verdens sjoveste opgave. Men
med Nilfisk får du et flottere resultat, hurtigere – og det
med kvalitetsmaskiner, der er klar til at arbejde hårdt dag
efter dag. Det er da lidt sjovere.

Se mere på www.rentarbejde.nilfisk.dk

16
EcoPowerTM Kedel
EcoPowerTM kedlens effektivitet ligger på
imponerende 92-93%. Det vil sige et meget
lavt brændstofforbrug kombineret med høje
rengøringstemperaturer. Det er godt for miljøet,
godt for tidsforbruget og ikke mindst godt
for din økonomi. EcoPowerTM kedlen er i alle
modeller på modsatte side.

Slangerulle
De fleste rensere kan fåes med eller uden
slangerulle. Se efter X i produktnavnet. Med en
slangerulle kan du holde godt styr på højtryksslangen, når den ikke er i brug. Du får også
længere slange med slangerulle-modeller.

PUMPETRYK, BAR

VANDMÆNGDE, L/T

MH 3C-180/780 PAX

180

780

MH 4M-200/960 FA

200

960

MH 5M-210/1100 FAX

210

1100

MH 6P-175/1250 FA

175

1250

MH 7P-180/1260 FAX

180

1260

MH 8P-180/2000 FA

180

2000

Se mere på www.rentarbejde.nilfisk.dk
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Basic
hedtvandsrenser

MH 3C-180/780 PAX

til lettere rengøring, som
kræver mindre tryk og
vandmængde.

•
•
•
•
•

Mellemklasse
hedtvandsrensere

MH 4M-200/960 FA

med høj ydeevne og
stor effekt. Til opgaver
med mellem tryk og
vandmængde.

•
•
•
•
•

Fjerner nemt olie, fedt og
voks.

Bestillingsnr.: 107146891
Pumpetryk: 180 bar
Vandmængde: 780 liter/time
Slangerulle med 15 meter højtryksslange
Ergo kobling
Universal Plus dyserør

VEJL. PRIS: 33.439,KAMPAGNEPRIS:

19.499,-

Bestillingsnr.: 107146920
Pumpetryk: 200 bar
Vandmængde: 960 liter/time
10 m højtryksslange medfølger
Ergo kobling
Tornado Plus dyserør

VEJL. PRIS: 41.849,KAMPAGNEPRIS:

21.999,-

MH 5M-210/1100 FAX
Bestillingsnr.: 107146953
•
•
•
•
•

Pumpetryk: 210 bar
Vandmængde: 1100 liter/time
Slangerulle med 20 meter højtryksslange
Ergo kobling
Tornado Plus dyserør

Premium
hedtvandsrensere

MH 6P-175/1250 FA

til de helt tunge opgaver,
som kræver ekstra tryk og
vandmængde.

•
•
•
•
•

Fjerner nemt olie, fedt og
voks og andet genstridigt
snavs.
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VEJL. PRIS: 48.479,KAMPAGNEPRIS:

28.999,-

Bestillingsnr.: 107146960
Pumpetryk: 175 bar
Vandmængde: 1250 liter/time
10 m højtryksslange medfølger
Ergo kobling
Tornado Plus dyserør

VEJL. PRIS: 49.569,KAMPAGNEPRIS:

29.999,-

MH 7P-180/1260 FAX
Bestillingsnr.: 107146982
•
•
•
•
•

Pumpetryk: 180 bar
Vandmængde: 1260 liter/time
Slangerulle med 20 meter højtryksslange
Ergo kobling
Tornado Plus dyserør

VEJL. PRIS: 57.179,KAMPAGNEPRIS:

36.999,-

MH 8P-180/2000 FA
Bestillingsnr.: 107146970
Med den høje vandmængde er MH 8P det mest effektive redskab til svær højtryksrengøring inden for landbrug, byggeri, transport og industri. Udgifterne til opvarmning
reduceres med EcoPower-kedlen.
•
•
•
•
•

Pumpetryk: 180 bar
Vandmængde: 2000 liter/time
4 keramiske stempler
10 m højtryksslange medfølger
Tornado Plus dyserør

VEJL. PRIS: 62.699,KAMPAGNEPRIS:

39.999,-

Se mere på www.rentarbejde.nilfisk.dk
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4-i-1 dyserør

Basic koldtvandsrensere
Til lettere opgaver med lav intensitet

Lavtryksdyse
+ rengøringsmiddel

Højtryksdyse med
bred spredevinkel, 65°

Roterende dyse

Tornado højtryksdyse,
20°

MC 2C-120/520 XT
Bestillingsnr.: 128470136
•
•
•
•
•

Pumpetryk: 120 bar
Vandmængde: 520 liter/time
Slangerulle med 15 meter højtryksslange
Intern 2-vejs kemiinjektor
4-i-1 dyserør
VEJL. PRIS: 8.549,KAMPAGNEPRIS:

4.699,-

Bestillingsnr.: 107146410

Bestillingsnr.: 107146381
Pumpetryk: 160 bar
Vandmængde: 770 liter/time
10 meter højtryksslange
Universal Plus dyserør

Til opgaver med lav til medium intensitet

MC 4M-180/740 XT

MC 3C-160/770
•
•
•
•

Mellemklasse koldtvandsrenser

VEJL. PRIS: 9.829,KAMPAGNEPRIS:

•
•
•
•
•

Pumpetryk: 180 bar
Vandmængde: 740 liter/time
Slangerulle med 15 meter højtryksslange
Ekstern standard skumsprayer
4-i-1 dyserør

VEJL. PRIS: 14.789,-

6.399,-

KAMPAGNEPRIS:

9.199,-

MC 2C

MC 3C

MC 4M

MC 5M-200/1000

Pumpetryk, bar

120

160

180

200

Vandmængde, l/t

520

770

740

1000

Se mere på www.rentarbejde.nilfisk.dk
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Slangerulle
De fleste rensere kan fåes
med eller uden slangerulle. Se
efter X i produktnavnet. Med
en slangerulle kan du holde
godt styr på højtryksslangen,
når den ikke er i brug. Du
får også længere slange med
slangerulle-modeller.

Premium koldtvandsrensere
Til de helt tunge opgaver, som kræver ekstra
tryk og vandmængde

MC 6P-170/1600 FAXT
Bestillingsnr.: 107146761
•
•
•
•
•
•

Mellemklasse koldtvandsrensere
Til opgaver fra medium til høj intensitet

MC 5M-200/1000
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Pumpetryk: 170 bar
Vandmængde: 1600 liter/time
Slangerulle med 15 meter højtryksslange
Intern 2-vejs kemiinjektor
VEJL. PRIS: 29.999,Tornado Plus dyserør
Turbohammer Plus dyserør KAMPAGNEPRIS:

16.999,-

MC 6P-180/1300 FA

inkl. skumsprayer

Bestillingsnr.: DK1610727

Bestillingsnr.: 107146752

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Pumpetryk: 200 bar
Vandmængde: 1000 liter/time
10 meter højtryksslange
Ekstern Vario skumsprayer VEJL. PRIS: 16.589,Flexo Power Plus dyserør
KAMPAGNEPRIS:

9.999,-

Pumpetryk: 180 bar
Vandmængde: 1300 liter/time
10 meter højtryksslange
Intern 2-vejs kemiinjektor VEJL. PRIS: 24.729,KAMPAGNEPRIS:
Tornado Plus dyserør

14.499,-

MC 5M-220/1130

MC 7P-195/1280 FA

Bestillingsnr.: 107146718

Bestillingsnr.: 107146811

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Pumpetryk: 220 bar
Vandmængde: 1130 liter/time
10 meter højtryksslange
Intern 2-vejs kemiinjektor VEJL. PRIS: 21.699,KAMPAGNEPRIS:
Tornado Plus dyserør

12.999,-

Pumpetryk: 195 bar
Vandmængde: 1280 liter/time
10 meter højtryksslange
Intern 2-vejs kemiinjektor VEJL. PRIS: 31.949,KAMPAGNEPRIS:
Powerspeed Vario Plus
dyserør

19.999,-

MC 5M-220/1130

MC 6P-170-1600 FAXT

MC 6P-180/1300 FA

MC 7P-195/1280 FA

220

170

180

195

1130

1600

1300

1280
Se mere på www.rentarbejde.nilfisk.dk
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Højt tryk og stor vandmængde
MC 8P-160/2500
Bestillingsnr.: 301002535
MC 8P er det ultimative indenfor koldtvandsrensere. Med en solid stålramme,
fire store kørehjul og en kraftig motorpumpeenhed.
Den har højt tryk og stor vandmængde til de mest krævende, dagligt tilbagevendende opgaver. Selv det mest indgroede skidt og snavs bliver renset af.
•
•
•
•
•

Pumpetryk: 160 bar
Vandmængde: 2500 liter/time
15 meter højtryksslange
Tornado Plus dyserør
Kan betjenes af to brugere samtidigt (kræver ekstraudstyr)

VEJL. PRIS: 37.489,KAMPAGNEPRIS:

19.999,-

Stationært højtryksanlæg
SC UNO 5M-200/1050
Bestillingsnr.: 107340512
Monteres på væg. 1-pumpe højtryksanlæg til
fleksibel rengøring.
•
•
•
•

Pumpetryk: 200 bar
Vandmængde: 1050 liter/time
10 meter højtryksslange
Tornado Plus dyserør

VEJL. PRIS: 21.849,KAMPAGNEPRIS:

15.999,MC 8P-160/2500

SC UNO 5M-200/1050

Pumpetryk, bar

160

200

Vandmængde, l/t

2500

1050

Se mere på www.rentarbejde.nilfisk.dk

Destilleriet bruger SC100
og SC500 gulvvaskere samt
MC 5M højtryksrensere til
rengøringen

NILFISK GØR RENT HOS
STAUNING WHISKY
Hvad der startede i baglokalet hos den lokale slagter, er i dag en
moderne virksomhed, som producerer 900.000 liter eksklusiv
whisky årligt. Stauning Whisky har modtaget nogle af verdens
fornemmeste udmærkelser og nyder udbredt anerkendelse blandt
internationale whiskykendere. Alligevel holder det vestjyske destilleri begge ben på jorden og insisterer på at fremstille whiskyen i
overensstemmelse med stærke, skotske traditioner og med råvarer
fra lokale landbrug.
Nilfisk holder produktionen i gang
“En specialiseret produktion kræver en særlig løsning til rengøringen – og det har vi fundet i vores samarbejde gennem 7 år
med Nilfisk”, fortæller Henning Svoldgaard, som er en af grundlæggerne. “Vi malter – som det eneste destilleri i Danmark – selv
den rug, vi bruger. Med den traditionelle gulvmaltning spredes
kornet ud i 50 m baner direkte på gulvet. Når gulvet skal rengøres
mellem maltningerne, klarer Nilfisks højtryksrensere og gulvvaskere det hurtigt og effektivt, så vi undgår spildtid.”
Destilleriet er en udfordring at gøre rent
Stauning Whisky holder i dag til på en gammel, totalrenoveret
gård, der bl.a. rummer de smukke kobberpot stills, hvor whiskyen
destilleres over åben ild og kælderen med de store, tunge
egetræsfade. Henning Svoldgaard påpeger, at det er en udfordring at gøre rent her: “Vi skal have gulvvaskere, der er nemme
at manøvrere med, og som kan komme rundt på den meget

begrænsede plads. Når vi skal rengøre vores tanke og stills, er
højtryksrensernes kompakte og ergonomiske design meget vellidt
hos medarbejderne.”
Nilfisk har levet op til alle forventninger
“Vi valgte oprindelig Nilfisk, fordi de er kendt for deres gode
produkter af høj kvalitet, og fordi de er nemme at bruge. Vi er
ikke blevet skuffede. Alle maskiner fungerer upåklageligt og har
en intuitiv betjening, der gør det nemt og sikkert for os at bruge
dem. Har der en sjælden gang været noget i vejen, har vi straks
fået problemet løst, så vi hurtigt kunne komme videre. For os er
tiden en helt afgørende faktor. Vi arbejder med levende processer, som vi ikke kan stoppe, hvis en rengøringsmaskine bryder
sammen,” fortæller Henning Svoldgaard.
Nilfisk flytter med til nyt destilleri
Virksomheden udvider produktionen og opfører nye produktionsbygninger. De nye 4.000 m2 vil indeholde faciliteter til maltning,
mæskning, gæring, destillation, lager og påfyldning af fade og
flasker. Også her kommer maskiner fra Nilfisk til at gøre rent. “Vi
får brug for flere rengøringsmaskiner til vores nye bygninger, og vi
fortsætter det gode samarbejde med Nilfisk. Vi er i fuld gang med
at finde den rigtige løsning, og også på dette punkt oplever vi en
særdeles kompetent og engageret samarbejdspartner i Nilfisk,”
slutter Henning Svoldgaard.
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GØR DIN GULVVASK MERE

EFFEKTIV

De første gulvvaskemaskiner var en revolution, når det
handlede om at spare tid og penge på rengøring.
Derudover gjorde de bedre rent. I dag finder du maskiner,
der arbejder endnu bedre, og du kan vælge at sidde eller
stå på maskinen eller at gå efter den.

Se mere på www.rentarbejde.nilfisk.dk
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Hos Nilfisk sikrer mange års konstant
produktudvikling dig tillige hurtige,
effektive og pålidelige maskiner med
en fremragende ergonomi og utrolig
enkel betjening.
Der er mange gode grunde til at holde dine gulve rene.
Du undgår, at støv og skidt bliver slæbt med rundt eller hvirvles
op på hylder med varer. Mange oplever også, at når gulvene
bliver holdt rene, inspirerer det alle til at holde orden. Ikke bare
i varehuset eller supermarkedet, men også på det store lager.
I dag er gulvvaskemaskinerne så alsidige, at intet gulv er for
småt eller for stort, og maskinerne klarer alle overflader. Selv
sarte gulve kan du rengøre bedre og mere nænsomt med en
gulvvaskemaskine.
STORE TEKNOLOGISKE FREMSKRIDT
Rengøringsindustrien er historisk set ikke anerkendt for sin
innovation. Men dagens rengøringsudstyr repræsenterer faktisk
betydelige teknologiske fremskridt, der ændrer rengøringsbranchen i positiv retning.
Disc- og orbitale gulvvaskere er ikke nye i branchen. Men de
systemer, der styrer og regulerer brugen af vand, rengøringsmidler eller børstedækket, er under konstant udvikling. Det
sikrer bedre rengøring, øget sikkerhed, bæredygtighed og
operatørproduktivitet.
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Med maskinernes nye avancerede teknologier har operatøren
mulighed for automatisk at skifte mellem varierende grader i
brugen af rengøringsmidler, ændre trykket på børstedækket
og ændre flowet af vand baseret på maskinens hastighed. Det
reducerer ikke kun tiden, der bruges på at tømme og fylde
rent- og snavsevandstanken, men minimerer også mængden af
overskydende vand på gulvet, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Samtidig er mindre vand og kemikalier til gavn for miljøet.
Operatøren kan nemt skifte mellem forskellige gulvtyper og
varierende grader af tilsmudsning. Færre tømnings- og påfyldningscyklusser giver en højere produktivitet og konsekvent renere gulve. Med alle disse teknologier til rådighed på maskinen,
har operatøren endnu bedre mulighed for at gøre rent effektivt, mere sikkert og hurtigere.
VÆLG DEN RETTE GULVVASKEMASKINE
Der er flere ting at tage hensyn til, når du vælger din gulvvaske
maskine. Hvor stort et areal skal du rengøre? Hvor let er det
at komme rundt? Det er afgørende for, om du skal vælge en
maskine, som medarbejderen går efter eller kan sidde på. Du
skal også tænke på overfladen, tilsmudsningsgraden, smalle
passager, ramper og elevatorer. Du skal sikre dig en maskine,
der kan komme rundt alle steder. Men fremfor alt skal du vælge
en maskine, der passer til opgavens omfang. Vælger du en maskine, der er for lille, kan du hurtigt ende med at bruge længere
tid på gulvvasken.
Vores rådgivere hjælper dig med at gennemgå din virksomhed,
så du får den helt rigtige maskine. Uanset om dit gulv er 200
eller flere tusinde kvadratmeter!
Med Nilfisk får du produkter, der er ergonomisk gennemtænkte, nemme at betjene, har få knapper og intuitiv betjening.
Innovative løsninger der sikrer, at du altid gør skinnende rent!

Micro ride-on gulvvasker
SC2000 53 B COMPLETE
Bestillingsnr.: 9087411020
Øger arbejdskomforten markant, sammenlignet med en walk-behind maskine.
Perfekt til rengøring i lagerhaller, autoforhandlere, supermarkeder mv.
•
•
•
•
•

Høj hastighed (6 km/t), 70 liters tanke og 3,5 timers driftstid
Dobbelt børstetryk til rengøring af meget snavsede områder ved behov
SmartKey™: Nøgler til superbruger og operatør med forskellige adgange
Den patenterede elastik-strop, gør det nemt at skifte sugegummi på sugefoden
Komplet med indbygget lader, batterier og børste

VEJL. PRIS: 87.779,KAMPAGNEPRIS:

54.999,-

SmartFlow

TM

Gulvvaskeren er
vist med ekstraudstyr.

Se mere på www.rentarbejde.nilfisk.dk
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Effektiv og bæredygtig rengøring
SC500 53 B COMPLETE
Bestillingsnr.: 9087400020
I SC500 får du en solid og brugervenlig gulvvasker, som forbedrer
produktiviteten væsentligt, og dermed reducerer dine samlede
rengøringsomkostninger.
Produktivitet:
• Maskinen har lavt energiforbrug og
dermed lang driftstid. Strømmen
til børstemotoren reduceres nemlig
automatisk ved f.eks. lette opgaver,
hvor det ikke er nødvendigt med for
høje omdrejninger. Sættes maskinen
til Lydsvag reduceres strømmen også
til sugemotoren. Alt i alt, sparer det
energi og giver længere driftstid
• EcoFlexTM: Spar vand og rengøringsmiddel med EcoFlexTM. Undgå
over-dosering og spild af ubrugt
rengøringsmiddel
• SmartFlowTM: Automatisk dosering
af rengøringsmiddel/vand alt efter
gulvvaskerens hastighed. Det sikrer
et ensartet forbrug over hele gulvet,
og der er intet overforbrug af vand/
rengøringsmiddel

Brugervenlig:
• Børstedækket hæves/sænkes
elektronisk
• Børste-/rondelholder klikkes af og på
fra betjeningspanelet, og brugerens
ryg skånes
• Letvægtssugefod med patenteret
elastrik-strop. Gør det nemt at
udskifte og rengøre sugegummi

TM

VEJL. PRIS: 73.149,KAMPAGNEPRIS:

42.999,-

• Sugeslangen skal ikke afmonteres, da
slangen er tilsluttet sugefodsbeslaget
• Nem tømning af rent- og
snavsevandstanke
Specifikationer:
• SmartKeyTM: Smart styring af indstillinger. Separate nøgler til superbruger og
operatør med forskellige adgange
• Dobbelt børstetryk – op til 30 kg –
aktiveres direkte på betjeningspanelet
• Meget lavt støjniveau på 63 dB(A) ved
fuld kraft, og kun 60 dB(A) i funktionen Lydsvag

Se mere på www.rentarbejde.nilfisk.dk

SmartFlow

Sugeslangen skal ikke afmonteres, da slangen
er tilsluttet direkte på sugefodsbeslaget.
Den patenterede
elastik-strop, gør
det nemt at skifte
sugegummi på
SC401, SC500
og SC2000.
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Produktiv og højtydende
SC401 43 BD KOMPLET
Bestillingsnr.: 9087398020
Nilfisk SC401 er en walk-behind gulvvasker med fokus på øget produktivitet og
reducering af de samlede rengøringsomkostninger.

– GRØN RENGØRING

• Energireduktion på børstemotor
• EcoFlex. Ingen overdosering / spild af rengøringsmiddel
• Den patenterede elastik-strop, gør det nemt at skifte sugegummi på sugefoden.
Sugeslangen skal ikke afmonteres, da slangen er tilsluttet sugefodsbeslaget

Spar vand og rengøringsmiddel med Nilfisk
EcoFlexTM. Undgå over-dosering og spild af
ubrugt rengøringsmiddel.
Kun vand
Vand fra hanen er rigeligt til at rengøre
mange overflader. Det er også den mest
grønne og besparende rengøringsmetode.

VEJL. PRIS: 52.249,KAMPAGNEPRIS:

Med rengøringsmiddel
Rengøringsmiddel styres via et enkelt tryk
på én knap, og doseres separat ved børsten,
så du undgår spild.

31.499,-

Vanskelige pletter kræver ekstra kraft.
EcoFlexTM ”power-boost” anvender ekstra
børstetryk, vand og rengøringsmiddel –
med et tryk på én knap – i 60 sekunder,
og vender så tilbage til den miljøvenlige
indstilling.

Komplet med lader, batterier, køremotor,
kemidosering, børste, rondelholder,
sugegummi og påfyldningsslange

EcoFlexTM for grøn rengøring.

Ride-on med patenteret børstedæk
BR752 ECOFLEX COMPLETE
Bestillingsnr.: CM9087263020-06
Ekstra lavt støjniveau og med alle funktioner fuldt integreret.
Kompakt design.
• Flydende børstedæk koncept
• EcoFlex. Ingen overdosering / spild af rengøringsmiddel
• Ergonomisk rat

SmartFlow

TM

– SMART RENGØRING

VEJL. PRIS: 137.699,KAMPAGNEPRIS:

SmartFlowTM styrer dosering af vand og
rengøringsmiddel efter maskinens kørehastighed. Det sikrer et ensartet forbrug over
hele gulvet. Så lige meget, hvilken hastighed operatøren kører med, påføres der altid
samme mængde rengøringsmiddel.

84.999,-

SmartFlowTM for smart rengøring.

Komplet med indbygget lader, batteri,
børster og sugegummi.

SC2000 53 B

SC500 53 B

SC401 43 BD

BR752

Vaskebredde, mm

530

530

430

710

Rent-/snavsevand, liter

70/70

45/45

30/30

80/80

Kapacitet, m2/time

3180

2650

2150

4260
Se mere på www.rentarbejde.nilfisk.dk
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Enkel walk-behind – gulvvasker

Stor tank kapacitet

SC430 53 B GO-LINE COMPLETE

SC530 53 BD GO-LINE COMPLETE

Bestillingsnr.: 50000334

Bestillingsnr.: CM50000335-01

En enkel gulvvasker til en god pris. Den er velegnet til rengøring af
mellemstore områder. Let manøvrering og meget brugervenlig.

En enkel gulvvasker med stor tank kapacitet til en rigtig god pris.
Rengøring af mellemstore til store områder. Intuitiv at anvende.

• Aktivér alle vaskefunktioner med et enkelt tryk – OneTouchTM
• Rent- og snavsevandstanke med stor kapacitet – 40 liter
• Fremragende vandopsamling

• Aktivér alle vaskefunktioner med et enkelt tryk – OneTouchTM
• Rent- og snavsevandstanke med stor kapacitet – 61 liter
• Fremragende vandopsamling

VEJL. PRIS: 43.479,KAMPAGNEPRIS:

VEJL. PRIS: 51.079,-

21.999,-

KAMPAGNEPRIS:

31.999,-

Komplet og klar til
brug med indbygget
lader, batteri, børste
og sugegummi.

Komplet og klar til brug med
indbygget lader, batteri, børste
og sugegummi.

Lille og smart
– med ledning

Kompakt og effektiv
SC250 34C B

Imponerende
børstetryk

SC100 E BASIC

Bestillingsnr.: 9087380020

SC351 KOMPLET

Bestillingsnr. 107408100

• Fejer, vasker og opsuger på samme tid
• Rengør i begge retninger, og kommer
helt ind i hjørnerne

Bestillingsnr.: 9087341020

• Gulvvask og opsugning i én arbejdsgang
• Leveres med cylinderbørste, sugefod og
10 m orange aftagelig ledning

VEJL. PRIS: 10.119,KAMPAGNEPRIS:

Komplet med cylinderbørste, Lithium batteri
med standard-oplader. Hurtig-oplader kan
tilkøbes (læs mere på side 3)

VEJL. PRIS: 21.739,-

6.299,-

KAMPAGNEPRIS:

15.499,-

• Et kraftfuldt børstetryk på 27 kg giver
fantastisk vaskeeffektivitet
• Vasker og opsuger i alle retninger pga.
det roterende børstedæk
• Komplet med indbygget lader, batteri,
børste og sugegummi

VEJL. PRIS: 30.329,KAMPAGNEPRIS:

19.999,-

SC430 53 B

SC530 53 BD

SC100 E BASIC

SC250 34C B

SC351 KOMPLET

Vaskebredde, mm

530

530

310

340

370

Rent-/snavsevand, liter

40/40

61/61

3/4

6/6

11/11

Kapacitet, m2/time

2120

2385

620

1360

1480

Se mere på www.rentarbejde.nilfisk.dk
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Fejemaskine med
stor produktivitet
SW900 84B COMPLETE
Bestillingsnr.: CM9084110010-02
Feje/sugemaskine til både inde og ude. Støvfri opfejning
af tørt smuds.
•
•
•
•
•

Én sidekost. Venstre sidekost er tilbehør
Med køremotor
Max. 4,5 km/time
Automatisk start/stop, når sidekosten sænkes/hæves
Effektiv elektrisk filterryster for hurtigere og mere
effektiv rengøring af filteret
VEJL. PRIS: 57.719,KAMPAGNEPRIS:

32.999,-

Lille og smart
fejemaskine

Fejemaskine
med køremotor

Kompakt ride-on
fejemaskine

SW200 700

SW750 COMPLETE

SR 1000S COMPLETE

Bestillingsnr.: 50000493

Bestillingsnr.: 908 4701 010

Bestillingsnr.: CM908 4201 010-01

Effektiv fejemaskine til brug både ude og
inde. Kosten roterer ved hjælp af et gear
system, når operatøren skubber maskinen
fremad. Den har altså ingen motor og har
derfor lavt støjniveau.

Batteri-drevet feje-/sugemaskine med
køremotor til lette opgaver både inde og
ude. Indbygget oplader og polyesterfilter
medfølger.

Kompakt – så den kan være i en elevator.
Kan komme ind i næsten alle kroge –
både ude og inde.

• Én sidekost
• Støvfilter medfølger
• Stor smudsbeholder med bærehåndtag

VEJL. PRIS: 3.029,KAMPAGNEPRIS:

1.999,-

•
•
•
•

Én sidekost
Med køremotor
Max. 4 km/time
Med et tæppekit, kan maskinen bruges indendørs på større tæppearealer i
stedet for støvsuger

VEJL. PRIS: 24.679,KAMPAGNEPRIS:

•
•
•
•
•

2 sidekoste
Batteri og oplader medfølger
Max. 5,5 km/time
Klarer stigninger op til 16%
Med et tæppekit, kan maskinen bruges indendørs på større tæppearealer i
stedet for støvsuger

VEJL. PRIS: 108.679,-

15.999,-

KAMPAGNEPRIS:

54.999,-

SW200 700

SW750 COMPLETE

SW900 84B COMPLETE

SR 1000S COMPLETE

Fejebredde, mm

700

720

1050

1000

Smudsbeholder, liter

38

60

60

50

Kapacitet, m2/t

2800

2880

3715

5500
Se mere på www.rentarbejde.nilfisk.dk
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SC6000

Rengøring af store arealer
Store maskiner kan designes til lige
netop dit behov. Kontakt os og hør
mere om mulighederne.

Gulvvasker til store
indendørs arealer
• Vaskebredde, mm: 863-1016
• Rent-/snavsevand, liter: 190/190
• Kapacitet, m2/t: 7740-9450

SmartFlow

TM

SW4000
Fejemaskine til både indendørs og udendørs fejning
• Fejebredde, mm: 975-1250
• Smudsbeholder, liter: 75
• Kapacitet, m2/t: 6825-8750

CS7010
Kombimaskine som både
fejer og vasker meget store
arealer
•
•
•
•

Vaske-/fejebredde, mm: 1245
Rent-/snavsevand, liter: 284/284
Smudsbeholder, liter: 198
Kapacitet, m2/t: 11080

SmartFlow

TM

Nilfisk Danmark A/S
Tlf. 72 18 21 00
www.nilfisk.dk

De anførte priser er vejledende og alle anførte beløb er ekskl. moms og
WEEE elskrot bidrag, gældende til 31.07.2019.
Der tages forbehold for ændringer af tekniske data, priser/trykfejl samt
udsolgte/udgåede varer. Maskiner kan være vist med ekstra tilbehør.
Kontakt os hvis du ønsker at høre om leasing af maskiner.

