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Professionel højtryksrens

MH 2C-190/780 X
Kompakt hedtvands-
renser
Bestillingsnr.: 107145014

MH 2C er perfekt til bil-
værksteder, håndværkere 
og mindre landbrug. Robust 
design samt funktioner, 
man traditionelt ser på de 
større rensere.

• EcoPower kedel

MH 3M-160/770 PA
Optimal ergonomi, pålidelig rengøring
Bestillingsnr.: 107146903

Rigtig god til alle typer af hedtvandsopgaver til landbrug, 
byggeri, auto og let industri.

• EcoPower kedel med EcoMode funktion
• Godt placeret tyngdepunkt giver høj mobilitet
• Let adgang til komponenterne

Kampagnepris:

Vejl. pris:

31.899,-

15.999,-

Kampagnepris:

Vejl. pris:

31.199,-

20.799,-

Pumpetryk

190 
bar

Vandmængde

780 
l/t

Pumpetryk

160 
bar

Vandmængde

770 
l/t

Brug en hedtvandsrenser, når du skal fjerne olie, fedt eller andet svært opløseligt snavs. 
Du får et hurtigere, nemmere og flottere resultat med hedtvand.
EcoPowerTM kedlen - som er i mange af Nilfisk hedtvandsrenserne – har et meget lavt 
brændstofforbrug, som gør, at du kan rengøre hurtigere. I EcoMode er maskinen sat på 
den mest effektive driftstilstand. Du kan roligt vælge EcoMode, så du ikke bruger unødigt 
brændstof og tid. 

Lavere driftsomkostninger 
med hedtvand og 
Nilfisk EcoPowerTM kedlen
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Hedtvandsrensere

MH 4M-200/960 FAX
Flowstyret hedtvandsrenser 
med høj ydeevne
Bestillingsnr.: 107146922

Med dobbelt internt højtryks-kemisystem. Så er 
det ingen sag at fjerne olie, fedt, voks o.lign. 

• EcoPower kedel med EcoMode funktion
• Damp-funktion
• Velegnet til 4-6 timers rengøring om dagen

EcoPower kedlen er 
et højeffektivt, EU-
godkendt kedelsystem 
med et meget lavt 
brændstofforbrug.

Pumpetryk

200 
bar

Vandmængde

960 
l/t

Kampagnepris:

Vejl. pris:

40.039,-

22.899,-

Alle vigtige funktion-
er er brugervenligt 
placeret.

Betjeningspanel 
med indikator- 
og advarselslamper.

Nøglen til at reducere driftsomkostningerne 
er at reducere TIDSFORBRUGET. 
Reducerer du tiden, så kan du spare på de 
samlede driftsomkostninger:

• Lavere brændstofforbrug
• Lavere el- og vandforbrug
• Kortere arbejdstid / lavere lønomkostning

EcoPowerTM kedlens effektivitet ligger på 
imponerende 92-93%, og det vil sige et meget lavt 
brændstofforbrug kombineret med høje rengørings-
temperaturer. Det er godt for miljøet, godt for 
tidsforbruget og ikke mindst godt for din økonomi.
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Hedtvandsrensere

MH 5M-210/1100 FA
Effektiv flowstyret 
hedtvandsrenser
Bestillingsnr.: 107146955

Effektiv, nem at bruge, let at 
manøvrere.

• Højtryksslange, 10 m
• EcoPower kedel med EcoMode   
 funktion

MH 6P-175/1250 FA
Effektiv flowstyret hedtvandsrenser
Bestillingsnr.: 107146960

Med høj effekt og tryk. Til tungere 
rengøringsopgaver inden for landbrug, 
byggeri, transport og industri.

• EcoPower kedel med 
 EcoMode funktion
• Højtryksslange, 10 m

Kampagnepris:

Vejl. pris:

44.519,-

27.999,-

Kampagnepris:

Vejl. pris:

47.429,-

30.999,-

Pumpetryk

210 
bar

Vandmængde

1100 
l/t

Pumpetryk

175 
bar

Vandmængde

1250 
l/t

MH 5M-200/1000 DE
Uafhængig af el- og vandforsyning
Bestillingsnr.: 106239610

Er udstyret med diesel-motor og kan selv suge vand fra 
en vandtank eller et vandløb. Den perfekte løsning 
inden for bygge/anlæg, landbrug og industri.

• EcoPower kedel

Pumpetryk

200 
bar

Vandmængde

1000 
l/t

Kampagnepris:

Vejl. pris:

97.139,-

59.999,-
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Hedtvandsrensere

MH 7P-180/1260 FA
Til de krævende opgaver
Bestillingsnr.: 107146980

Den optimale løsning til rengøring 
af f.eks. store køretøjer, togvogne 
og containere. Det er nemt at fjerne 
olie, fedt, voks o.lign.

• Dobbelt internt 
 højtryks-kemisystem
• EcoPower kedel med EcoMode   
 funktion
• Damp-funktion

Kampagnepris:

Vejl. pris:

54.709,-

35.999,-

Pumpetryk

180 
bar

Vandmængde

1260 
l/t
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Koldtvandsrensere

Effektiv skumsprayer
Smart og praktisk skumsprayersystem
med separat sprayflaske til effektiv 
og hurtig rengøring.
Skummet bliver siddende på over-
fladen og opløser effektivt al snavs. 
Øger rengøringseffekten med 
op til 20%.

Udlægning 
af rengøringsmiddel
 

MC 5M, MC 6P & MC 7P serierne* har 2 x 2,5 l 
beholdere til to slags rengøringsmidler. Du kan 
have to forskellige rengøringsopgaver uden at 
skulle skifte beholderen. F.eks. udlægge skum, 
rense af og pålægge voks. Nemt og enkelt.

* Undtagen 
 MC 5M 180/840 (XT) 
 og 5M 200/1000 (XT)

4-i-1 dyserøret klarer de fleste 
af dine rengøringsopgaver
Med 4-i-1 dyserør har du altid den dyse ved hånden, der passer til den aktutelle opgave. 
Vælg mellem lavtryksdyse, højtryksdyse, højtryksdyse med bred spredevinkel og den ekstremt 
effektive, roterende dyse - det er helt op til dig.

Højtryksdyse med bred spredevinkel, 65° 
- Specielt velegnet til rengøring af store arealer med løst 
snavs og til skylning med højtryk.

Tornado højtryksdyse, 20° - Tornado højtryksdysen er 
den mest almindeligt anvendte dyse til alle dagligdags 
rengøringsopgaver. Denne dyse har 70% højere 
rengøringseffekt end andre højtryksdyser.

Roterende dyse - En meget effektiv højtryksdyse til de 
sværeste rengøringsopgaver. Til genstridigt snavs 
og hårde overflader.

Lavtryksdyse + rengøringsmiddel - Denne lavtryks-
dyse er særlig velegnet til rengøring af sarte overflader, 
til skylning med stor vandmængde eller til udlægning af 
rengøringsmiddel med en lavtryksinjektor.

2 x 2,5 l beholdere
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Kampagnepris:

Vejl. pris:

14.149,-

8.849,-

Kampagnepris:

Vejl. pris:

18.209,-

10.799,-

Koldtvandsrensere

MC 2C 120/520 XT
Koldtvandsrenser til 
semi-professionelt brug
Bestillingsnr.: 128470136

God rengøringseffekt, 
professionelt spuleudstyr, 
let at opbevare og 
manøvrere rundt med.

• Automatisk start/stop
• Int. rengøringsmiddel-
 tank: 2 liter
• Intern kemiinjektor
• 4-i-1 dyserør

MC 4M 180/740 XT
Med ekstern 
skumsprayer, 
slangerulle og 
4-i-1 dyserør 
Bestillingsnr.: 107146410

Pumpetryk

120 
bar

Vandmængde

520 
l/t

Kampagnepris:

Vejl. pris:

8.179,-

4.599,-
MC 3C 160/770
Koldtvandsrenser i kompakt-klassen 
Bestillingsnr.: 107146381

Til opgaver med lav intensitet. Velegnet til almindelig, 
let rengøring 1-2 timer dagligt.

• Messingtopstykke og stempler af rustfrit stål
• Højtryksslange, 10 m
• Universal Plus dyserør

Kampagnepris:

Vejl. pris:

9.399,-

6.199,-

Pumpetryk

160 
bar

Vandmængde

770 
l/t

Pumpetryk

180 
bar

Vandmængde

740 
l/t

MC 7P-195/1280 FA
Effektiv renser til tunge og intensive 
opgaver 
Bestillingsnr.: 107146811

En uovertruffen koldtvandsrenser til alle formål. 

• Højtryksslange, 10 m
• PowerSpeed Vario Plus dyserør

Kampagnepris:

Vejl. pris:

30.569,-

19.299,-

Pumpetryk

195 
bar

Vandmængde

1280 
l/t

MC 5M-200/1000 XT
Designet til det hårdere arbejde
Bestillingsnr.: 107146728

Robust, pålidelig og højtydende 
højtryksrenser med rengøringsmiddel 
ombord, så du slipper for at slæbe 
det med rundt.

• Slangerulle og højtryksslange, 10 m
• Inkl. skumsprayer (9-16 liter/min.)

Pumpetryk

200 
bar

Vandmængde

1000 
l/t

MC 6P-180/1300 FA
Høj ydeevne, lang levetid 
Bestillingsnr.: 107146752

Industriel koldtvandsrenser til at 
skylle store mængder snavs bort. 

• Flowstyret omløbsventil
• Nem adgang til pumpe og motor
• Vandmængde regulering

Kampagnepris:

Vejl. pris:

23.659,-

13.999,-

Pumpetryk

180 
bar

Vandmængde

1300 
l/t
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Våd-/tørsugere

Støv er ikke bare støv
• Faktisk er der stor forskel på støvtyper og deres påvirkning af helbredet. 

• Er du ikke opmærksom på dette, indånder du måske farlige partikler, som kan 
 føre til en lang række sygdomme som astma, kræft og KOL.

• Heldigvis kan du med det rigtige udstyr reducere indåndingen af farligt støv, 
 og derved sikre renere luft samt et bedre arbejdsmiljø for dig og dine kollegaer.

Se efter de tre støvklasser.....

L M H
Støvklasse L
• Kan opsamle sundhedsfarligt  
 støv med en koncentrations- 
 værdi på > 1 mg/m³.
• Til almindeligt og ufarligt støv. 
 Eksempelvis husstøv og jord.

Støvklasse M
• Godkendt til opsamling af 
 sundhedsfarligt, ikke kræft-
 fremkaldende støv med 
 max. koncentrationsværdi 
 0,1 mg/m³ samt træstøv.
• Dækker alle typer af træstøv og støv 
 fra materialer der benyttes i bygge-
 sektoren, som f.eks.: cement, beton, 
 gips, spartel-/fyldmasser, maling, lak   
 samt kvartsholdige materialer som 
 sand og grus.

Støvklasse H
• Godkendt til opsamling af 
 sundhedsfarligt støv med 
 max. koncentrationsværdi   
 0,005 mg/m³ samt alt kræft-
 fremkaldende og bakterie-
 befængt støv.
• Støvklasse H dækker helbreds- 
 farligt støv. Eksempelvis asbest,  
 bly, bitumen, syntetiske/mine-
 ralske fibre og skimmelsporer.

ATTIX 33-2L IC DK
Certificeret våd-/tørsuger 
til allround brug
Bestillingsnr.: 107412132

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

• Ingen udslip af L-klasse støv
• 30-liters beholder med drejelige forhjul

ATTIX 44-2L IC MOBILE DK
Certificeret våd-/tørsuger 
til allround brug
Bestillingsnr.: 107412136

Velegnet til alle opgaver med almindeligt støv indenfor 
industri, byggeri og tilsvarende. Med praktisk kørehåndtag 
og fuldautomatisk Nilfisk filterrensning - InfiniCleanTM

• Ingen udslip af L-klasse støv
• Aut. tænd/sluk ved brug af el-værktøj

Kampagnepris:

Vejl. pris:

5.199,-

3.449,-

L

Kampagnepris:

Vejl. pris:

7.279,-

4.799,-

L

Beholder

30 
liter

Luftmængde

4500 
l/min

Vakuum

250 
mbar

Beholder

42 
liter

Luftmængde

4500 
l/min

Vakuum

250 
mbar
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ATTIX 33-2M IC DK
Sikkerhedsklassificeret våd-/tørsuger 
Bestillingsnr.: 107412188

Velegnet til opsamling af sundhedsfarligt støv indenfor 
industri, byggeri og tilsvarende. 
InfiniCleanTM

• Ingen udslip af M-klasse støv
• Antistatisk sugeslange

ATTIX 33-2H IC
Sikkerhedsklassificeret våd-/tørsuger 
Bestillingsnr.: 107412184

Velegnet til alle opgaver med opsamling af sundhedsfarligt og 
kræftfremkaldende støv indenfor industri, byggeri og tilsvarende. 
Med fuldautomatisk Nilfisk filterrensning - InfiniCleanTM

• Støvklasse H + Asbest - ingen udslip af H-klasse støv 
• Dobbelt filtersystem (PTFE + HEPA, 99,995 % filtrering)

Kampagnepris:

Vejl. pris:

6.969,-

4.679,-

M

Kampagnepris:

Vejl. pris:

8.429,-

5.649,-

H

Beholder

30 
liter

Luftmængde

4500 
l/min

Vakuum

250 
mbar

Beholder

30 
liter

Luftmængde

4500 
l/min

Vakuum

250 
mbar

L-BOXX 
værktøjskasse 
til ATTIX 33 og 
ATTIX 44. 
Inkl. 2 x Fleece filterposer 
og 2 x affaldsposer. 
(Adapterplade kræves for montering)
Bestillingsnr.: 107413554

Adapterplade 
til ATTIX 33 og 
ATTIX 44
Gør det demt, at montere din 
TOOLBOX direkte på maskinen. 
Passer til både L-BOXX, Bosch, 
Festool m.fl.
Bestillingsnr.: 107413551

 Det gælder 
DIT helbred



AERO 21-01 PC
Kompakt våd-/tørsugning med AERO 21
Bestillingsnr.: 107406600

AERO 21 er den mindste i AERO serien i et kompakt design med 
semiautomatisk Push&Clean filterrensesystem, blæsefunktion
og praktisk opbevaring af tilbehør.

Leveres med: Sugeslange,forlængerrør og 3 mundstykker.
PET-fleece filterelement. Vægt: 7,5 kg.

ATTIX 30-21 PC
Våd-/tørsuger med Push&Clean 
semiautomatisk filterrensesystem 
Bestillingsnr.: 302003612

Leveres med: Sugeslange. Alu. forlængerrør. 2 mundstykker. 
PET-fleece filterelement. Strømudtag og adapter til el-værktøj.

Kampagnepris:

Vejl. pris:

4.559,-

2.699,-

Kampagnepris:

Vejl. pris:

1.269,-

849,-

Beholder

20 
liter

Luftmængde

3600 
l/min

Vakuum

210 
mbar

Beholder

30 
liter

Luftmængde

3700 
l/min

Vakuum

250 
mbar
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Våd-/tørsugere

Beholder

25 
liter

Luftmængde

3600 
l/min

Vakuum

210 
mbar

Beholder

75 
liter

Luftmængde

4320 
l/min

Vakuum

210 
mbar

MAXXI II 75-2 WD
2-motors kraftig våd-/tørsuger 
med stor beholdervolumen
Bestillingsnr.: 107405169

Leveres med: Sugeslange med rørbøjning, forlængerrør 
og 3 mundstykker. 75 l beholder. Vægt: 28 kg.

AERO 26-21 PC
Professionel letvægts 
våd-/tørsuger  
Bestillingsnr.: 107406606

Til industrien, bilbranchen samt 
bygge- og anlægssektoren

Leveres med: Sugeslange, 
forlængerrør og 4 mundstykker.
Adapter til el-værktøj. 
Vægt: 9 kg.

Kampagnepris:

Vejl. pris:

1.939,-

1.249,-

Kampagnepris:

Vejl. pris:

5.579,-

3.449,-



11

Våd-/tørsugere

ATTIX 965-0H/M SD XC 
Bestillingsnr.: 302002903

ATTIX 965-0H/M SD XC har XtremeClean filterrense-
system, to motorer og klarer støv i støvklasse H og M.

Leveres med: Filterelement H-klasse.

ATTIX 751-61 LIQUID VAC 
Oversvømmelse? Hjælp vandet væk...
Bestillingsnr.: 302001528

Højeffektiv vådsuger med lænse-pumpe. Pumper væske 
9 meter op eller 50 meter væk fra rengøringsstedet.

• Suge-/pumpekapacitet: 200/300 l/min.

Leveres med: Sugeslange. Rørbøjning. Forlængerrør i 
rustfrit stål. Gulvmundstykke til vådsugning. 3 øvrige 
mundstykker. Metalfilter i rustfrit stål.

Beholder

50 
liter

Luftmængde

2x3600 
l/min

Vakuum

250 
mbar

Beholder

70 
liter

Luftmængde

3600 
l/min

Vakuum

230 
mbar

Kampagnepris:

Vejl. pris:

19.759,-

12.499,-

Kampagnepris:

Vejl. pris:

18.759,-

10.999,-

Beholder

70 
liter

Luftmængde

2x3600 
l/min

Vakuum

250 
mbar

ATTIX 961-01
To-motorers våd-/tørsuger til 
krævende daglige opgaver   
Bestillingsnr.: 302002900

Med Push&Clean semi-
automatisk filterrensesystem.

Leveres med: Universal sugeslange. 
Rørbøjning. Forlængerrør i rustfrit 
stål. 2 mundstykker. PET Nano-fiber 
filterelement.

Kampagnepris:

Vejl. pris:

11.259,-

6.199,-

ATTIX 125-01 
1-faset heavy-duty industristøvsuger 
med 3 motorer
Bestillingsnr.: 4010500045

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
• Robust udløsersystem til den 
 aftagelige beholder med drejehjul
• Stort tilbehørsprogram giver 
 optimal fleksibilitet

Leveres uden 
tilbehør.

Kampagnepris:

Vejl. pris:

18.209,-

12.299,-

Beholder

100 
liter

Luftmængde

8100 
l/min

Vakuum

230 
mbar

H
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Industristøvsugere

VHS120 COMPLETE
Industriel 1-faset støvsuger 
Bestillingsnr.: 4012300068

Høj ydeevne. Til opsamling af alle typer støv og 
materialer i støvklasse L. Tilbehørspakke medfølger.

• 1-faset, 2 by-pass motorer
• Ø400 mm filterhus
• Roterende manuel filterryster 
 på motortoppen
• L-klasse stjernefilter

Introduktionspris:

Vejl. pris:

15.600,-

12.499,-

Beholder

37 
liter

Luftmængde

5500 
l/min

Vakuum

210 
mbar

 NYHED

Absolute filterRemovable container

VHS120 MC COMPLETE
Industriel 1-faset støvsuger 
Bestillingsnr.: 4012300069

Høj ydeevne. Til opsamling af alle typer sundhedsfarligt 
støv i støvklasse M. Tilbehørspakke medfølger.
• 1-faset, 2 by-pass motorer
• Ø400 mm filterhus
• Roterende manuel filterryster 
 på motortoppen
• M-klasse stjernefilter med 
 limede sømme

M  NYHED

Introduktionspris:

Vejl. pris:

20.900,-

17.499,-Luftmængde

5500 
l/min

Vakuum

210 
mbar

Posekapacitet

25 
liter
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Industristøvsugere

Kampagnepris:

Vejl. pris:

33.380,-

23.900,-

T30S L50
Enkel og robust. 
3-faset industristøvsuger til 
produktionsvirksomheder
Bestillingsnr.: 4030600082

T30S L50 er til opsugning af både vådt 
og tørt som f.eks. olie og metalspåner. 
Det kompakte design gør T30S velegnet 
til smalle områder.
Den er let og sikker at manøvrere, da 
blæseren er placeret i bunden af kabinettet.

• L-klasse filter
• Manuel filterryster
• 50-liters beholder

Beholder

50 
liter

Luftmængde

5830 
l/min

Vakuum

310 
mbar

S3B L100
3-motores 1-faset industristøvsuger
Bestillingsnr.: 4010500039

S3B har tre motorer og 100-liters beholder. S3B kan udstyres med 
mekanisk flyder til opsugning af væske. Maskinen har manuel filterryster 
og kan udstyres med L eller M klasse filter samt HEPA udblæsningsfilter.

• Kompakt og let at transportere
• Beholder med udløserhåndtag og hjul 
• Stærk og pålidelig

Kampagnepris:

Vejl. pris:

22.875,-

13.995,-

Beholder

100 
liter

Luftmængde

8100 
l/min

Vakuum

211 
mbar

Foto viser en 100 liters maskine



Små Walk-behind 
gulvvaskere

Du kommer langt med en lille walk-behind 
gulvvasker i forhold til moppe og spand. 
Der findes flere modeller at vælge imel-
lem, og som passer dit behov.

Mellemstore Walk-behind 
gulvvaskere

Vælg en model med rondelsystem eller 
cylindrisk børste, med eller uden køre-
motor, batteri-drevet eller elektrisk. 

Ride-on gulvvaskere

Disse gulvvaskere klarer flere processer 
samtidigt, og øger produktiviteten 
mærkbart. Vi har modeller til både inde 
og ude.

14

Vil du gå eller sidde?
De små walk-behind maskiner er til gulvvask af mindre arealer. 
Her kommer du helt ind i hjørnerne og også under møbler og reoler.

De mellemstore walk-behind maskiner rengør op til 2.300 m2 pr. time, 
og har en vaskebredde på op til 53 cm!

Vil du sidde, når du rengør gulvet, skal du se efter en ride-on maskine. Sortimentet indeholder 
små micro ride on maskiner til store motordrevne modeller, som både fejer og vasker. 
Fælles for alle Nilfisk gulvvaskere er, at de vasker og suger i én arbejdsgang.
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Gulvvaskere

SCRUBTEC 334C B
Fejer, vasker og tørrer gulvet på samme tid 
Bestillingsnr.: 9087382020

Kompakt gulvvasker til hurtig og effektiv rengøring af hårde gulve. Den 
kommer helt ind i hjørnerne og rengør effektiv i begge retninger – også 
under møbler og reoler. Du får en effektiv batteridrevet letvægts-
maskine, med et lavt støjniveau, som dermed er velegnet til rengøring i 
dagtimerne. Det perfekte valg til service stationer, autobranchen m.v. 

•  Produktiv: 6-liters rent- og snavsevandstank giver op til 
 40 minutters driftstid
•  Nem kontrol: One-Touch™-knap, der aktiverer alle
 væsentlige funktioner, og touch-føler i håndtaget
•  Nonstop-rengøring: De to indstillinger for vand/
 rengøringsmiddel kan ændres undervejs
• Inkl. oplader, lithium batteri, børste og sugegummi

Super hurtig oplader kan tilkøbes. Batteriet oplades fra 0-100% på 75 min. 
eller fra 50-90% på 20 min. - uden at det går ud over batteriets levetid. Den 
almindelige oplader, maskinen leveres med, oplader hhv. 6 timer og 1 time!

Rent-/snavsevandstank

6/6 
liter 

 

Vaskebredde

340  
mm

Kapacitet

1360 
m2/t

Nem adgang til tømning og 
rensning af opsamlingsbakken.

To niveauer af vanddosering 
sikrer effektiv rengøring. 

Let opfejning af større smuds, idet 
den forreste sugefod kan hæves.

Smart tank-i-tank-system gør det 
let at tømme og fylde tankene.

Kampagnepris:

Vejl. pris:

20.799,-

14.499,-

Nem og let at bære.



SCRUBTEC 130 E
Smart gulvvasker til hurtig 
rengøring af mindre arealer
Bestillingsnr.: 107408150

En kompakt, opretstående gulvvasker. Gulvvask og tørring 
foregår i én arbejdsgang, så maskinen øger din produktivitet 
markant. I forhold til moppe og gulvspand, der normalt 
anvendes på mindre arealer, kan du nu gøre rent hurtigere. 
Et godt valg til rengøring af mindre butikker, restauranter, 
caféer m.v. samt til rengøring i hjemmet.
 
• Brugervenlig, kompakt og let at bære
• Vasker ved fremdrift og baglæns kørsel
• Aftageligt sikkerhedskabel på 10 meter
• Inkl. børster og sugegummi

SCRUBTEC 453 B
Høj effektivitet og nem betjening 
Bestillingsnr.: 9087333020

Designet til at vaske og tørre gulve uden problemer. 
Høj rengøringseffektivitet i en simpel maskine. Den robuste 
gulvvasker er en enkel maskine, nem og intuitiv at betjene, 
helt uden behov for oplæring samt nem at vedligeholde.
 
• Den høje opsugningsevne sikrer, at alle gulve bliver tørre 
 og rene - selv flisegulve
• Den buede sugefod sørger for, at al vand opsamles
• Inkl. oplader, batterier, børste og sugefod

Kampagnepris:

Vejl. pris:

9.569,-

5.749,-

Kampagnepris:

Vejl. pris:

50.439,-

25.999,-

Vaskebredde

310 
mm

Rent-/snavsevand

3/4 
liter

Kapacitet

630 
m2/t

Vaskebredde

530 
mm

Rent-/snavsevand

40/45
liter

Kapacitet

2120 
m2/t

Kabelophæng til smart 
opbevaring af kablet.

Nem at betjene: Børsten og
vandet styres ved hjælp af to 
knapper på maskinen.

Den gennemsigtige 
rentvandsslange giver mulighed 
for at kontrollere niveauet i 
vandtanken.
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Gulvvaskere
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Gulvvaskere

Kampagnepris:

Vejl. pris:

41.599,-

19.999,-

SC430 53 B GO-LINE COMPLETE
Enkel og brugervenlig batteridrevet 
gulvvasker
Bestillingsnr.: 50000334

SC430 er det perfekte valg til enkel og pålidelig 
rengøring af mellemstore områder. 
Med let manøvrering og et brugervenligt design, 
er SC430 nem og intuitiv at anvende.

• Et enkelt tryk på knappen aktiverer alle 
 vaskefunktioner 
• Integreret rent- og snavsevandstank med 
 stor kapacitet
• Fremragende vandopsamling

Leveres med: Indbygget lader, batteri, børste og 
sugegummi. KLAR TIL BRUG.

Vaskebredde

530 
mm

Rent-/snavsevand

40/40
liter

Kapacitet

2120 
m2/t

SC530 53 BD GO-LINE COMPLETE
Enkel og omkostningseffektiv gulvvasker
Bestillingsnr.: CM50000335-01

Det perfekte valg til skoler, hospitaler, supermarkeder 
og offentlige bygninger

• OneTouch™ knap der aktiverer alle vaskefunktioner

Leveres med: Indbygget lader, batterier og børste

Kampagnepris:

Vejl. pris:

48.879,-

29.999,-

Vaskebredde

530 
mm

Rent-/snavsevand

61/61
liter

Kapacitet

2385 
m2/t

Regulering af vandmængden 
kan ændres fra kontrolpanelet, 
så det passer til gulvtype og 
smudsniveau.

Slange til rentvandstank fra-
kobles let, så tanken hurtigt 
kan tømmes. Slangen kan også 
benyttes til at påfylde vand på 
tanken.
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SCRUBTEC R 253 B COMBI
Micro ride-on gulvvasker 
- effektiv rengøring
Bestillingsnr.: 9087365020

Perfekt til let og middelsvær rengøring af indendørs områder, som 
eksempelvis lagerhaller, let industri og autobranchen. Maskinen er 
let at manøvrere og betjene, og med de store tanke kan du køre 
langt på en påfyldning. Med en ride-on model kan arbejdet udføres 
hurtigere og mere bekvemt for brugeren.

• Kompakt maskine der er komfortabel og nem at anvende
• Stor produktivitet: Høj hastighed (6 km/time), 3,5 timers driftstid
• One-Touch knap til håndtering af børstedæk og sugefod
• Mængden af vand/rengøringsmiddel doseres automatisk 
• Inkl. indbygget lader børste, batterier og sæbe-mix-system

Rent-/snavsevandstank

70/70 
liter 

 

Vaskebredde

530  
mm

Kapacitet

3180 
m2/t

Kampagnepris:

Vejl. pris:

87.159,-

54.999,-

Gulvvaskere

Nem adgang til førersædet fra
begge sider.

Let adgang til alle vigtige
komponenter.

Moppekit og kurv (tilbehør).

Vandpåfyldningssystem med
lynkobling og afbryder (tilbehør).
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Gulvvaskere

SCRUBTEC R 471 COMPLETE 
Batteri-drevet ride-on gulvvasker med 
patenteret børstedæk
Bestillingsnr.: CM9087271020-01

• Justerbart rat og sæde med indgang fra begge sider.
• One-Touch betjening.

Leveres med: Indbygget lader, batterier, børster 
og sæbe-mix-system

Kampagnepris:

Vejl. pris:

132.919,-

72.999,-

Vaskebredde

710 
mm

Rent-/snavsevand

80/80
liter

Kapacitet

4260 
m2/t

Store afsmitningsfrie / olie-
resistente hjul, og et vandfilter
der er nemt at rense.

Sæbe-mix-system, der sikrer 
den optimale blanding af 
vaskemiddel og vand, helt 
nede ved børstedækket.

SC500 53 B COMPLETE
Med stor brugervenlighed og 
god økonomi
Bestillingsnr.: 9087400020

NYHED SmartKeyTM upgrade 
SC500 reducerer dine samlede rengørings-
omkostninger ved at forbedre produktiviteten.

• Brugervenlig: Børstedækket hæves/sænkes elektronisk
• Ensartet rengøring: Automatisk regulering af rengørings-
 middel/vand tilpasses gulvvaskerens hastighed
• Kraftfuld: Dobbelt børstetryk kan aktiveres efter behov
• Letvægts-sugefod med patenteret elastik-strop, gør det  
 nemt at skifte og rengøre sugegummi

Leveres med: Indbygget lader, batterier og børste

Kampagnepris:

Vejl. pris:

72.799,-

39.999,-

SmartKey™ med forskellige adgange
• Supervisor nøgle (gul): Adgang til alle 
 indstillinger på maskinen, samt evt. 
 begrænsning af brugerniveau 
• Bruger nøgle (blå): Basis funktioner med 
 unik kode.

Vaskebredde

530 
mm

Rent-/snavsevand

45/45
liter

Kapacitet

2650 
m2/t

Tilbehørskurv på siden 
til flasker, og holder til 
moppe er tilbehør.
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Gulvvaskere

SC6000
Effektiv rengøring af store arealer

Ride-on gulvvasker til rengøring af store indendørs arealer. 
Med SmartFlowTM funktion, der automatisk justerer vand-
mængden i forhold til kørehastigheden.
 
• Tilgængelig i 3 forskellige versioner: 80cm disc, 
 105cm disc eller 91cm cylinderbørste
• Ensartet rengøring: Perfekt rengøringsresultat på 
 alle gulvtyper

Vaskebredde

863-1016 
mm

Rent-/snavsevand

190/190 
liter

Kapacitet

7740-9450 
m2/t Pris på

forespørgsel

Tilgængelig i 
flere forskellige 

versioner
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NYHEDER

CS7010 1200D HYBRID
Effektiv rengøring af store arealer

Hybrid og ePower kombimaskine velegnet til lager-
bygninger, fabrikker, stadionanlæg, universiteter, 
parkeringshuse og parkeringspladser
Tilgængelig i tre versioner. LPG-Hybrid, Diesel-Hybrid og 
ePower-batteri. Uanset hvilken model du vælger, har CS7010 
de laveste ejeromkostninger og er den bedst egnede 
rengøringsløsning i sin klasse.

Fejebredde
Vaskebredde

1245
1540

 mm

Rent-/snavsevand

284/284 
liter

Kapacitet

11080
 m2/t

Pris på
forespørgsel

Tilgængelig i 
flere forskellige 

versioner

Patenteret DustGuard™ 
reducerer luftbåret feje-
støv ved fejning med 
sidekoste.  En ultrafin 
tåge opfanger støvet

EcoFlex™ systemet 
med udskiftelige 
dobbelte beholdere til 
rengøringsmiddel

Intuitiv OneTouch™ 
betjening giver kortere 
oplæringstid og højere 
produktivitet

FLOORTEC 592 M
Fej støv, snavs og affald op - let og enkelt 
Bestillingsnr.: 50000496

De manuelle fejemaskiner er effektive og lette at anvende, 
og de er det ideelle valg til rengøring i mindre fabrikker, 
parkeringsanlæg, indkøbscentre, skoler, værksteder, bus- 
og togstationer og omkring kontorbygninger.

SCRUBTEC 344 B COMBI
Produktiv og enkelt gulvvasker 
Bestillingsnr.: 9087396020

Driftssikkerhed er nøglen til produktivitet, og denne 
maskine kan fortsætte dag efter dag: Fuldt opladet batteri 
giver op til fire timers kontinuert gulvvask og tørring, og en 
fuld tank med rengøringsmiddel skal først fyldes op igen 
efter op til 100 minutters arbejde.

Fejebredde

920 
mm

Smudsbeholder

38
liter

Kapacitet

3680 
m2/t

Smudsbeholderen kan stå 
åben, så det er let at smide 

større genstande eller tømme 
affaldsspande i beholderen.

Vaskebredde

430 
mm

Rent-/snavsevand

30/30
liter

Kapacitet

1720 
m2/t

Introduktionspris:

Vejl. pris:

44.999,-

25.999,-

Introduktionspris:

Vejl. pris:

3.299,-

1.999,-
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Fejemaskiner
Du bør tænke over følgende, før du vælger fejemaskine:
• Skal du feje ude eller inde, og hvilken gulvtype skal fejes.
• Hvilken type af snavs skal fjernes
• Hvor stort er området, der skal rengøres

Derudover skal ergonomi og effektivitet selvfølgelig også tages i betragtning. 
Nilfisk kan hjælpe dig med fejemaskiner til enhver opgave, alle typer gulve – både inde og ude. 

Manuelle fejemaskiner

Nemme at betjene og vedligeholde. 
Uden motor, og meget effektive. 
Opsamler alle typer rester og affald, 
f.eks. små skruer, cigaretskodder, dåser 
og blade. Både ude og inde.

Walk-behind fejemaskiner

Med sugemotorer. Har høj manøvre-
dygtighed. Betjeningsvenlige og effektive. 
Anvendelige til de mellemstore rengørings-
opgaver, både ude og inde.

Ride-on fejemaskiner

Ekstremt driftsikre og robuste. 
Mange modeller fra de mellemstore 
til de helt tunge rengøringsopgaver. 
Høj produktivitet og brugervenlige. 
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Fejemaskiner

SW5500 B
Hybrid-drevet med hydraulisk tømning.
 
• Den første rigtige hybrid fejemaskine på markedet:
 fleksibel rengøring, lavt emissions- og støjniveau
• DustGuard™ systemet og hastighedsregulering 
 af sidekostene reducerer støvspredning

Pris på
forespørgsel

Tilgængelig i 
flere forskellige 

versioner

Arbejdsbredde

1175 
mm

Smudsbeholder

150
liter

Kapacitet 

10575 
m2/t

FLOORTEC 350 B COMBI
Effektiv batteri-drevet walk-behind 
fejemaskine  
Bestillingsnr.: 908 4704 010

• Hurtig og let inspektion/udskiftning af filtre og koste, 
 uden brug af værktøj
• Nem at håndtere og manøvrere

FLOORTEC 760 B COMPLETE
Batteri-drevet walk-behind fejemaskine 
til effektiv støvfri fejning
Bestillingsnr.: CM9084113010-01

• Effektiv filterryster reducerer behovet for ekstra 
 rengøring af filteret
• Alle funktioner starter automatisk, når maskinen startes

Kampagnepris:

Vejl. pris:

22.679,-

14.499,-
Kampagnepris:

Vejl. pris:

64.279,-

29.999,-

Fejebredde

720 
mm

Smudsbeholder

60
liter

Kapacitet

2880 
m2/t

Fejebredde

1050 
mm

Smudsbeholder

60
liter

Kapacitet

4725 
m2/t

SW4000B
- mindre støv og omkostninger

Ride-on feje-/sugemaskine designet til maksimal ydeevne. 
Til lagre, distributionscentre, parkeringspladser etc.

• DustGuard™ vandtågesystem giver støvfri fejning
• Alle funktioner aktiveres og afbrydes samtidigt

Fejebredde

1250 
mm

Smudsbeholder

75
liter

Kapacitet

8750 
m2/t

Smudsbeholderen kan lukkes 
fra førerpladsen, så føreren kan 
køre væk lige, når affaldet er 
tømt i containeren.

Pris på
forespørgsel

Tilgængelig i 
flere forskellige 

versioner



De anførte priser er vejledende og alle anførte beløb er ekskl. moms og WEEE elskrot bidrag, gældende til 31.07.2018.
Der tages forbehold for ændringer af tekniske data, priser/trykfejl samt udsolgte/udgåede varer. Maskiner kan være vist med ekstra tilbehør.

Nilfisk Danmark A/S
Tlf. 72 18 21 00
kundeservice@nilfisk.com
nilfisk.dk

Forhandler:

Se meget mere om kampagneprodukterne på: stærk-pris.nilfisk.dk

Batteristøvsuger

GD5 Battery
Rygstøvsuger uden ledning
Bestillingsnr.: 41600841
GD5 Battery har to hastigheder og et lavt støj-
niveau. Det er let at skifte mellem kraftfuld ren-
gøring og lang drifstid. Ledningsfri støvsugning 
er velegnet til rengøring, hvor ledningen udgør 
en sikkerhedsrisiko og til steder uden el-udtag.

• Kraftfuld sugemotor og lang drifstid
• Boost funktion 190/465 W, optimerer 
 energiforbrug og rengøringseffekt
• Nilfisk højkvalitets 36V Lithium 
 batteri teknologi.

Leveres med: Super hurtig 
oplader. Batteriet oplades fra 
0-100% på 75 min. eller fra 
50-90% på 20 min. 
- uden at det går ud over 
batteriets levetid.

Introduktionspris:

Vejl. pris:

10.399,-

8.999,-

NYHED

Vakuum

9-13
kPa

Luftmængde

21,7-26,7
l/sek

Støvpose 
kapacitet

5 
liter


