TESTET AF VIRKELIGHEDENS PROFESSIONELLE

2/2018

RENT ARBEJDE

GØR DIN GULVVASK
MERE EFFEKTIV
HØJTRYKSRENSEREN
KLARER OPGAVEN

55°
STØT KRÆFTENS
BEKÆMPELSE
MED DIT KØB

2

GULVVASKERE / EFTERÅR 2018

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.
Hos Nilfisk sikrer mange års konstant
produktudvikling dig tillige hurtige,
effektive og pålidelige maskiner med
en fremragende ergonomi og utrolig
enkel betjening.
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SC100 E BASIC
Perfekt til rengøring af mindre arealer
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.

Bestillingsnr. 107408100
SC100 er en kompakt gulvvasker til grundig rengøring af
mindre arealer. Gulvvask og opsugning i én arbejdsgang
samt to indstillinger af dosering sikrer effektiv
rengøring. Komplet med cylinderbørste og
sugefod. 10 m orange, aftagelig ledning.
VEJL. PRIS: 9.679,-

5.999,-

KAMPAGNEPRIS:

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.
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 konse
kvent 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!

SC250 34C B
En kompakt gulvvasker til hurtig og
effektiv rengøring af hårde gulve
Bestillingsnr.: 9087380020
SC250 er en effektiv batteridrevet letvægtsmaskine.
• Fejer, vasker og tørrer på samme tid
• Kommer helt ind i hjørnerne og rengør effektivt i
begge retninger
• Brugervenlig: Det ergonomiske håndtag
kan justeres i faste positioner
Komplet med cylinderbørste
og Lithium Batteri med oplader.
VEJL. PRIS: 20.799,KAMPAGNEPRIS:

14.499,-

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, som SC250 leveres med
oplader fra 0-100% på 6 timer.

SC100 E BASIC

SC250 34C B

Vaskebredde, mm

310

340

Rent-/snavsevand, liter

3/4

6/6

Kapacitet, m /t

620

1360

2
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SC351 KOMPLET
Gulvvask og optørring i alle retninger
Bestillingsnr.: 9087341020
SC351 tilbyder gulvvask og tørring i alle retninger, og med
et imponerende børstetryk på 27 kg.
• Roterende børstedæk gør denne kompakte maskine i
stand til at vaske og tørre i alle retninger
• Fantastisk vaskeeffektivitet

VEJL. PRIS: 29.019,KAMPAGNEPRIS:

18.999,-

Komplet med indbygget
lader, batteri, børste og
sugegummi.

SC430 53 B GO-LINE COMPLETE

SC530 53 BD GO-LINE COMPLETE

Brugervenlig batteridrevet gulvvasker

Brugervenlig batteridrevet gulvvasker
med stor tank kapacitet

Bestillingsnr.: 50000334
SC430 er en enkel gulvvasker til en god pris, og er velegnet til
rengøring af mellemstore områder. Let manøvrering og meget
brugervenlig. SC430 er nem og intuitiv at anvende.
• Aktivér alle vaskefunktioner med et enkelt tryk – OneTouchTM
• Rent- og snavsevandstanke med stor kapacitet / 40 liter
• Fremragende vandopsamling

VEJL. PRIS: 41.599,KAMPAGNEPRIS:

Bestillingsnr.: CM50000335-01
SC530 er en enkel gulvvasker til en god pris, og er velegnet til
rengøring af mellemstore områder. Let manøvrering og meget
brugervenlig. SC530 er nem og intuitiv at anvende.
• Aktivér alle vaskefunktioner med et enkelt tryk – OneTouchTM
• Rent- og snavsevandstanke med stor kapacitet / 61 liter
• Fremragende vandopsamling

VEJL. PRIS: 48.879,-

19.999,-

KAMPAGNEPRIS:

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

29.999,-

Komplet og klar til
brug med indbygget
lader, batteri, børste
og sugegummi.
SC351 KOMPLET

SC430 53 B GO-LINE COMPLETE

SC530 53 BD GO-LINE COMPLETE

SC401 43 BD KOMPLET

Vaskebredde, mm

370

530

530

430

Rent-/snavsevand, liter

11/11

40/40

61/61

30/30

Kapacitet, m2/time

1480

2120

2385

2150

Se mere på www.rentarbejde.nilfisk.dk
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SC401 43 BD KOMPLET
Høj og ensartet rengøringsydelse
time efter time
Bestillingsnr.: 9087398020
Nilfisk SC401 er en walk-behind gulvvasker med fokus
på øget produktivitet og reducering af de samlede
rengøringsomkostninger. Maskinen leveres klar til brug
med køremotor.
•
•
•
•
•

Lavt energiforbrug. Energireduktion på børstemotor
Høj sugestyrke og med buet sugefod
Ergonomisk og brugervenlig OneTouchTM knap
Lavt støjniveau med SilentTechTM. 60 dB(A)
Doseringssystem til rengøringsmiddel. Ingen
overdosering, og intet spild af ubrugt rengøringsmiddel

Komplet med lader, batterier, køremotor, kemidosering,
børste, rondelholder, sugegummi og påfyldningsslange
VEJL. PRIS: 49.999,KAMPAGNEPRIS:

29.999,-
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SC500 53 B COMPLETE
Med stor brugervenlighed og god økonomi
Bestillingsnr.: 9087400020
SC500 forbedrer produktiviteten væsentligt, og reducerer
dine samlede rengøringsomkostninger
• Brugervenlig: Børstedækket hæves/sænkes elektronisk
• Børste-/rondelholder klikkes af og på fra betjeningspanelet.
Dette skåner brugerens ryg!
• Ensartet rengøring: Automatisk regulering af rengøringsmiddel/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
• SmartKey™ med forskellige adgange

VEJL. PRIS: 69.999,KAMPAGNEPRIS:

39.999,SmartKey™ med forskellige adgangsniveauer
• Bruger (blå nøgle): Adgang til maskinens
basale funktioner (specificeret af Superbruger).
• Superbruger (gul nøgle): Komplet justering af maskinens
parametre, og brugerniveau begrænsning, der sikrer korrekt
rengøring, reducering af børsteslidtage, strømforbrug, vandog kemiforbrug

SC500 REV™
SC500 kan også leveres i REV version med orbital rengøringsteknologi. Angriber hurtigt og effektivt snavset fra flere retninger,
og efterlader gulvet renere – i én arbejdsgang.
SC500 REV™ kører dobbelt så
langt på en tankfuld vand og slider
markant mindre på rondellerne

GULVVASKERE / EFTERÅR 2018
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SC2000 53 B COMPLETE
Effektiv rengøring i højsædet
Bestillingsnr.: 9087411020
SmartKey™ upgrade
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™ med forskellige adgange
Komplet med indbygget lader, batterier og børste

VEJL. PRIS: 83.999,KAMPAGNEPRIS:

49.999,Gulvvaskeren er vist med ekstraudstyr.

BR752 ECOFLEX COMPLETE

BR850 S

Aktivt børstedæk –
fremragende ydeevne

Ride-on gulvvasker til industriel rengøring
Høj rengøringskapacitet giver produktiv og
omkostningseffektiv rengøring af store arealer.
Stort udvalg af børster til alle gulvforhold.

Bestillingsnr.: CM9087263020-06
Super lavt støjniveau og med alle
funktioner fuldt integreret. Kompakt design.
• Flydende børstedæk koncept
• Ekstra lavt støjniveau
• Ergonomisk rat

VEJL. PRIS: 131.769,KAMPAGNEPRIS:

79.999,-

Spørg om pris

Komplet med
indbygget lader,
batteri, børster
og sugegummi.
SC500 53 B COMPLETE

SC2000 53 B COMPLETE

BR752 ECOFLEX

BR850 S

Vaskebredde, mm

530

530

710

810

Rent-/snavsevand, liter

45/45

70/70

80/80

157/157

Kapacitet, m /t

2650

3180

4260

5430

2

Se mere på www.rentarbejde.nilfisk.dk
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SC6000
Effektiv rengøring af store arealer
Ride-on gulvvasker til rengøring af store indendørs arealer. Med
SmartFlow™ funktion, der automatisk justerer vandmængden i
forhold til kørehastigheden.
• Tilgængelig i 3 forskellige versioner: 880 cm disc, 105 cm disc
eller 91 cm cylinderbørste
• Ensartet rengøring: Perfekt rengøringsresultat på alle gulvtyper
• Plug and play forberedt til Nilfisk TrackClean flådestyring
• Klik-på-system til disc børster: Nemt at montere børster eller
rondelholdere
• Hastighedsbegrænser funktion: Undgå påkørsler
• Kollisionssensor system: Reducerer skader på maskinen/omgivelser
• Selvjusterende sideskørter med fjederophæng: Automatisk
kompensation for slidtage på skørtet

Spørg om pris
SC6500
Ride-on gulvvasker til store arealer
Kraftfuldt børstetryk samt suge- og tørreevne i særklasse. Den
hurtige, effektive og driftssikre gulvvasker klarer alle krævende
rengøringsopgaver inden for industri og handel, lagerhaller,
parkeringsanlæg mv. Findes i flere forskellige versioner.
• Perfekt optørring
• Bygget til hårde opgaver: 265-liters tanke og arbejder op til
5 timer på fuldt opladet batteri
• Miljøvenlig rengøring med Ecoflex™ doseringssystem

Spørg om pris
SC6000

SC6500

CS7010

Vaskebredde, mm

863-1016

1000-1300

1245

Rent-/snavsevand, liter

190/190

265/265

284/284

Kapacitet, m /t

7740-9450

9000-11700

11080

2

Se mere på www.rentarbejde.nilfisk.dk
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CS7010
Uovertruffen kombimaskine til store
arealer
Med separat feje- og vaskefunktion i samme
arbejdsgang holdes snavset tørt, og man undgår
vand i smudsbeholderen. Det sikrer øget produktivitet
og mindre vedligeholdelse. CS7010 har et intelligent
system med elektronisk styrede elmotorer, der er lette
at vedligeholde. Fås i flere versioner.
• Snavsevandstanken kan vippes og aftages uden
værktøj
• Stor 198 liters smudsbeholder foran med
hydraulisk løftesystem
• Dobbelte sidekoste fejer hele vaskeområdet
• Lang driftstid på batteri. Min. 5,4 timer
• Hastighedsnedsættelse i sving, SmartFlowTM
• DustGuardTM system (ekstraudstyr) kontrollerer
det luftbårne støv
• Rengøring med varmt vand (modeller med motor)

Spørg om pris

Store maskiner kan leveres med
Lithium batteri med mulighed for
mellemopladning. Maskinen vejer
mindre med Lithium batteriet.
En lettere maskine gør det muligt
at rengøre stejle ramper. Dette
forøger produktiviteten væsentligt.

Se mere på www.rentarbejde.nilfisk.dk
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VP100 GO-LINE

VP600 HEPA

Lille og smart

Støvsuger med automatisk kabeloprul
og 2 hastigheder

Bestillingsnr.: 50000470

Bestillingsnr.: 41600861

Enkel støvsuger til en god pris. Robust design og nem betjening.
VP100 tilbyder dig en simpel rengøringsløsning. Det intuitive
design med enkel betjening sikrer, at støvsugeren kan anvendes
med meget lidt instruktion. VP100 er fuldt kompatibel med den
række af tilbehør, der tilbydes til resten af Nilfisk porteføljen.

Omkostningseffektiv rengøring for rengøringsselskaber og
på hoteller, restauranter, kontorer, institutioner mv.
Høj brugervenlighed. Bl.a. den magnetiske lukkemekanisme på
støvbeholderen giver høj driftssikkerhed. Effektiv filtrering med
et H13 HEPA-filter. Det er med til at sikre en god luftkvalitet.

• Kompakt kabel-opbevaring
• Sikker opbevaring af tilbehør
• Nem udskiftning af støvpose

VEJL. PRIS: 1.039,KAMPAGNEPRIS:

• To hastigheder for
optimering af energiforbrug
og rengøringsevne
• Leveres med hårdtgulvsmundstykke og 10 meter ledning
• Automatisk kabeloprul

VEJL. PRIS: 4.159,-

799,-

KAMPAGNEPRIS:

2.495,-

VP600 BATTERY

Introduktionspris

Batteristøvsuger med lang driftstid
Bestillingsnr.: 41600821

Nyhed!

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
• 36 volts lithium batteri
• Op til 60 minutters driftstid
• Hurtig opladning af batteriet på kun 40 minutter

VEJL. PRIS: 11.899,INTRODUKTIONSPRIS:

7.999,-

VP100 GO-LINE

VP600 HEPA

VP600 BATTERY

Luftmængde, l/sek

30

30/24

26,7

Vakuum, kPa

20

22/15

12,9

Støvpose kapacitet, liter

8,5

8

8

Se mere på www.rentarbejde.nilfisk.dk
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VP300 HEPA PINK NORDIC
God og effektiv støvsuger med
stor posekapacitet
Bestillingsnr.: 107415313
Ideel til rengøring i institutioner, forretninger, kontorer
mv. VP300-støvsugeren har en effektiv filtrering med
et H13 HEPA-filter. Det er med til at sikre en god
luftkvalitet.
• Med en vægt på kun 5 kg er den nem at flytte
fra sted til sted
• Et lavt støjniveau på 58 dB(A) gør maskinen
velegnet til rengøring i dagtimerne
• Leveres med teleskoprør, hårdtgulvsmundstykke,
rundbørste, fugemundstykke og 10 meter sort,
aftagelig ledning

VEJL. PRIS: 2.079,-

Nilfisk støtter
Kræftens Bekæmpelse
med kr. 50,- for hver
VP300 PINK NORDIC du køber

999,-

KAMPAGNEPRIS:

TILBUDDET ER GÆLDENDE
FRA DEN 17/9 - 16/12

GD 5 BATTERY

GD5 BACK PREMIUM

Ledningsfri rygstøvsuger på batteri

Rygstøvsuger med lang ledning

Bestillingsnr.: 41600841

Bestillingsnr.: 107417935

Til mobil rengøring af svært tilgængelige steder.

Til mobil rengøring af svært tilgængelige steder.

• Lang driftstid: Op til 60 min.
på et fuldt opladet batteri
• Boost funktion 190/465 W,
optimerer energiforbrug og
rengøringseffekt
• Nilfisk højkvalitets 36V
Litium batteri teknologi

• God filtrering med HEPA-13 udblæsningsfilter
• 15 meter aftagelig ledning
• Vægten er kun 4,5 kg

VEJL. PRIS: 10.399,KAMPAGNEPRIS:

VEJL. PRIS: 4.159,-

8.999,-

KAMPAGNEPRIS:

3.999,-

Leveres med super hurtig
oplader, der oplader batteriet
på 75 min. (fra 0-100%).
Du kan også oplade batteriet
på 20 min. (fra 50-90%)
– UDEN at det går ud
over batteriets levetid.
VP300 HEPA PINK NORDIC

GD 5 BATTERY

GD5 BACK PREMIUM

Luftmængde, l/sek

32

21,7 / 26,7

33

Vakuum, kPa

23

9-13

22

Støvpose kapacitet, liter

10

5

5
Se mere på www.rentarbejde.nilfisk.dk
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SR1101 B COMPLETE
Feje-/sugemaskine til økonomisk og
produktiv rengøring
Bestillingsnr.: CM9084310010-05
En robust og stærk maskine, der er nem at betjene.
Komplet med fejevalse, indbygget oplader, batteri,
venstre sidekost kit, rotorblink.
• 4,3 m² filterareal sikrer optimal støvkontrol
• Stigningskapacitet op til 20%
• Klarer op til 6 timers konstant kørsel

Spørg om pris

Se mere på www.rentarbejde.nilfisk.dk

FEJEMASKINER / EFTERÅR 2018

13

SW250 920
Imponerende effektiv
Bestillingsnr.: 50000494
Det har aldrig været nemmere at holde lokalerne rene og
indbydende for kunder og medarbejdere. Denne walk-behind
fejemaskine fra Nilfisk er imponerende effektiv til brug både ude
og inde. Sammenlignet med en almindelig kost opsamler den støv,
snavs, sand, søm, bolte, cigaretter osv. op til 6 gange hurtigere.
• Støvfilter medfølger for bedre støvkontrol
• Stor smudsbeholder med bærehåndtag

VEJL. PRIS: 3.299,-

1.999,-

KAMPAGNEPRIS:

SW750 COMPLETE
Enkel og lydsvag fejemaskine
Bestillingsnr.: 908 4701 010
Batteri-drevet feje-/sugemaskine med køremotor til lette
rengøringsopgaver. Indbygget oplader og polyesterfilter medfølger.
• Fejemaskinen har køremotor
• Op til 2 timers driftstid

VEJL. PRIS: 23.609,KAMPAGNEPRIS:

14.995,-

SW900 84B COMPLETE
Stor produktivitet ude som inde
Bestillingsnr.: CM9084110010-02
Walk-behind feje-/sugemaskine til både indendørs og udendørs
brug. Støvfri opfejning af tørt smuds.
• Betjeningshåndtag til sidekosten på kørehåndtaget
• Automatisk start/stop, når sidekosten sænkes/hæves
• Effektiv elektrisk filterryster for hurtigere og mere effektiv
rengøring af filteret

VEJL. PRIS: 55.229,KAMPAGNEPRIS:

29.999,SR1101

SW250 920

SW750 COMPLETE

SW900 84B COMPLETE

Fejebredde, mm

980-1260

920

720

1050

Smudsbeholder, liter

70

38

60

60

Kapacitet, m /t

4900-6300

3680

2880

3715

2

Se mere på www.rentarbejde.nilfisk.dk
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AERO 21-01 PC

AERO 26-21 PC

Kompakt våd-/tørsugning med AERO 21

Professionel letvægts våd-/tørsuger

Bestillingsnr.: 107406600

Bestillingsnr.: 107406606

AERO 21 er den mindste i AERO serien i et kompakt design med
semiautomatisk Push&Clean filterrensesystem, blæsefunktion og
praktisk opbevaring af tilbehør. Vægt: 7,5 kg.

AERO 26 er mellemstørrelsen i AERO serien. En kraftfuld og let
våd-/tørsuger til professionelle håndværkere. Med ergonomisk
design, semiautomatisk Push&Clean filterrensesystem,
blæsefunktion samt praktisk opbevaring af tilbehør. Vægt: 9 kg.

Komplet med sugeslange, forlængerrør og 3 mundstykker.
PET-fleece filterelement.

VEJL. PRIS: 1.269,KAMPAGNEPRIS:

849,-

ATTIX 30-21 PC
Våd-/tørsuger med Push&Clean
semiautomatisk filterrensesystem
Bestillingsnr.: 302003612
Denne model har Push& Clean: Ved støvsugning af fint støv er
Push&Clean semi-automatisk filterrensesystem en hurtig og let
metode til filterrensning.
Komplet med sugeslange. Alu. forlængerrør. 2 mundstykker
og PET-fleece filterelement.

VEJL. PRIS: 4.559,KAMPAGNEPRIS:

2.699,-

Komplet med sugeslange, forlængerrør og 4 mundstykker.
Adapter til el-værktøj.

VEJL. PRIS: 1.939,KAMPAGNEPRIS:

VHS120 HC COMPLETE

INKL. TILBEHØRSPK.

Industriel 1-faset støvsuger
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

VEJL. PRIS: 22.900,KAMPAGNEPRIS:

H

Se mere på www.rentarbejde.nilfisk.dk

1.249,-

18.699,-
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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.
Komplet med:
• Sugeslange
• Rørbøjning
• Forlængerrør i rustfrit stål
• Gulvmundstykke til vådsugning
• 3 ekstra mundstykker
• Metalfilter i rustfrit stål

VEJL. PRIS: 18.759,KAMPAGNEPRIS:

10.999,AERO 21-01 PC

AERO 26-21 PC

ATTIX 30-21 PC

VHS120 HC COMPLETE

ATTIX 751-61

Luftmængde, l/min

3600

3600

3700

5500

3600

Vakuum, mbar

210

210

250

210

Beholder, liter

20

25

30

Longopac

230
®

70

Se mere på www.rentarbejde.nilfisk.dk
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KLARER OPGAVEN
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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 energiudnyttelse, 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.
Er opgaverne mere spredt i virksomheden, udendørs eller endog
på farten i form af 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.

MH 3C-180/780 PAX
Basic hedtvandsrenser til
de lette opgaver
Bestillingsnr.: 107146891
Velegnet til ca. 1-2 timers rengøring om dagen
• EcoPower kedel med EcoMode funktion
• Slangerulle med 15 meter
højtryksslange
• Ergo kobling

VEJL. PRIS: 31.999,KAMPAGNEPRIS:

Nyhed!

18.899,-

MH 4M-200/960 FAX
Mellemklasse 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
• Slangerulle med 15 meter
højtryksslange
VEJL. PRIS: 40.039,KAMPAGNEPRIS:

22.899,MH 3C-180/780 PAX

MH 4M-200/960 FAX

Pumpetryk, bar

180

200

Vandmængde, l/t

780

960

Se mere på www.rentarbejde.nilfisk.dk
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MC 2C-140/610 XT

MC 3C-170/820 XT

MC 4M-180/740 XT

Basic koldtvandsrenser
til lette opgaver

Basic koldtvandsrenser til
opgaver med lav intensitet

Medium koldtvandsrenser
med ekstern skumsprayer

Bestillingsnr. 128470135

Bestillingsnr. 107146384

Bestillingsnr. 107146410

God rengøringseffekt til lejlighedsvise,
mindre rengøringsopgaver.
Har integreret 2 liters tank til
rengøringsmiddel og intern kemiinjektor.

Det ideelle valg til mindre landbrug,
byggefirmaer eller værksteder. Velegnet til
almindelig, let rengøring.

Velegnet til mindre og mellemstore
landbrug, byggefirmaer eller værksteder.
God til rengøringsopgaver med lav
intensitet.

• Automatisk start/stop
• 15 m højtryksslange
• Slangerulle

VEJL. PRIS: 8.499,KAMPAGNEPRIS:

• Messingtopstykke og
stempler af rustfrit stål
• Automatisk start/stop
• 15 m højtryksslange
• Slangerulle

VEJL. PRIS: 12.039,-

4.999,-

KAMPAGNEPRIS:

7.499,-

• Messingtopstykke og
keramiske stempler
• Automatisk start/stop
• 15 m højtryksslange
• Slangerulle

VEJL. PRIS: 14.149,KAMPAGNEPRIS:

8.999,-

MC 2C-140/610 XT

MC 3C-170/820 XT

MC 4M-180/740 XT

Pumpetryk, bar

140

170

180

Vandmængde, l/t

610

820

740

Se mere på www.rentarbejde.nilfisk.dk
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VELKOMMEN TIL FREMTIDENS

RENGØRING
Robotteknologi er et populært
samtaleemne inden for
professionel rengøring.
Men midt i begejstringen opstår
en usikkerhed om, hvordan
robotløsningerne vil påvirke
arbejdspladsen.
”I dag har autonome maskiner stadig flere
muskler, end de har hjerne. De har derfor
brug for mennesker til at hjælpe med at
udføre deres opgaver”, forklarer Franziska
Kirstein fra robotvirksomheden Blue Ocean.

Her registrerer maskinens sensorer
aktuelle farer og styrer udenom dem.
CEO i Nilfisk, Hans Henrik Lund, er overbevist om, at robotter bliver mere udbredte,
og han spår, at om 5-7 år vil 10 % af
Nilfisk´s omsætning komme fra automatiske løsninger.
“Jeg har set samme udvikling i andre
brancher. Rengøring gennemgår i
øjeblikket den klassiske teknologiske
tilpasningskurve”, fastslår han.

Med hjælp fra robotter får mennesker
frigjort tid til mere komplekse opgaver,
f.eks. at vurdere et konkret behov for
rengøring, se hvor der er ekstra støv og
snavs og nå op i højderne.
Det handler om ”samarbejdende robotteknologi”, hvor robotter udfører opgaver,
som mennesker enten ikke kan magte eller
gerne vil undgå. Robotteknologien minder
om pc´ere, der også skabte utryghed i
begyndelsen, men som medførte øget
produktivitet, økonomisk vækst og flere
arbejdspladser.
TRE VIGTIGE FORDELE: PRODUKTIVITET,
KVALITET OG SIKKERHED
For det første opnår man øget produktivitet,
når de selvkørende maskiner håndterer
tunge, gentagne og tidskrævende opgaver.
F.eks. rengøring i sportshaller og lufthavne,
hvor de kan arbejde i mange timer uden
at gå ned i effektivitet.
På hospitaler og i storkøkkener, hvor
hygiejnestandarder skal overholdes, sikrer
de autonome rengøringsløsninger en
ensartet høj kvalitet.
Sidst, men ikke mindst, øges medarbejdernes
sikkerhed ved farlige rengøringsopgaver i
industrimiljøer og store lagerbygninger.

Læs mere i
”En ny tidsalder for rengøring”
Dette white paper uddyber fordele,
fremtidsperspektiver og forventede
markedsændringer – og giver tips til
indførelse af autonom rengøring.
http://fremtid.nilfisk.dk
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SERVICE & VEDLIGEHOLDELSE
Vi ved, at forskellige kunder har forskellige
behov for service. Når du indgår en serviceaftale med Nilfisk, har du mulighed for at
vælge mellem forskellige serviceløsninger:
Nilfisk STANDARD
Nilfisk PLUS
Nilfisk PREMIUM

Løsningerne omfatter fra 1-4 årlige
servicebesøg, mulighed for 24 timers
responstid mv.
Se mere på www.nilfisk.dk
eller kontakt vores serviceafdeling på
tlf. 43 23 40 40.

STANDARD

PLUS

Registrer din nye rengøringsmaskine
og tegn en serviceaftale, så får du
GRATIS service tjek og udvidet garanti.
www.inclusiveplus.nilfisk.dk

FIND DIN NÆRMESTE FORHANDLER PÅ
WWW.RENTARBEJDE.NILFISK.DK

Nilfisk har et stort netværk af forhandlere i hele landet, som kan rådgive dig
om vores produkter. Find en forhandler, eller læs mere om kampagnen på
www.rentarbejde.nilfisk.dk
Nilfisk Danmark A/S
Tlf. 72 18 21 00
Kundeservice.dk@nilfisk.com
www.nilfisk.dk

De anførte priser er vejledende og alle anførte beløb er ekskl.
moms og WEEE elskrot bidrag, gældende til 31.01.2019.
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.

PREMIUM

