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Walk-behind gulvvaskemaskiner

SC250 34C B
- en kompakt gulvvasker til hurtig og 
effektiv rengøring af hårde gulve
Bestillingsnr.: 9087380020

• Effektiv: Fejer, vasker og optørrer på samme tid
• Kommer helt ind i hjørnerne og rengør effektivt i 
 begge retninger
• Brugervenlig: Det ergonomiske håndtag kan justeres i  
 faste positioner

Leveres med: Cylinderbørste og Lithium Batteri 
 med oplader.

Kampagnepris:

Vejl. pris:

20.799,-

14.500,-

Vaskebredde

340 
mm

Rent-/snavsevand

6/6
liter

Kapacitet

1360 
m2/t

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

Nem adgang til tømning og 
rensning af opsamlingsbakken.

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 hhv. 6 timer og 1 time!

SC100 E BASIC
- Perfekt til rengøring af 
mindre arealer
Bestillingsnr.: 107408100

• Gulvvask og optørring i én arbejdsgang 
 efterlader gulvet helt rent og tørt
• To indstillinger af dosering sikrer effektiv 
 rengøring

Leveres med: Cylinderbørste og sugefod. 
10 m aftagelig ledning.

SC351 KOMPLET
Gulvvask og optørring i alle retninger
Bestillingsnr.: 9087341020

• Roterende børstedæk gør denne kompakte maskine 
 i stand til at vaske og optørre i alle retninger

 •  27 kg børstetryk giver fantastisk vaskeeffektivitet

Komplet med indbygget lader, batteri, 
børste og sugegummi.

Vaskebredde

310 
mm Vaskebredde

370 
mm

Rent-/snavsevand

3/4 
liter Rent-/snavsevand

11/11 
liter

Kapacitet

620 
m2/t Kapacitet

1480 
m2/t

Kampagnepris:

Vejl. pris:

29.019,-

18.500,-Kampagnepris:

Vejl. pris:

9.679,-

5.999,-

Lavt forskudt 
børstedæk gør 
det muligt at 
rengøre svært 
tilgængelige 
områder
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SC401 43 BD 
Høj og ensartet rengørings-
ydelse time efter time
Bestillingsnr.: 9087398020

Nilfisk SC401 er en helt ny walk-behind gulvvasker med 
fokus på øget produktivitet og reducering af de samlede 
rengøringsomkostninger.
SC401 er egnet til hospitaler, kontorer, supermarkeder, 
sportsfaciliteter, lager o.lign.

• Lavt energiforbrug. Energireduktion på børstemotor
• Høj produktivitet og enkel vedligeholdelse
• 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 

Vaskebredde

430 
mm

Rent-/snavsevand

30/30
liter

Kapacitet

2150 
m2/t

NYHED

Walk-behind gulvvaskemaskiner

Introduktionspris:

Vejl. pris:

49.999,-

29.999,-
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SC530 53 BD GO-LINE COMPLETE
Enkel, pålidelig og omkostningseffektiv 
gulvvasker
Bestillingsnr.: CM50000335-01

SC530 er en enkel, pålidelig og omkostningseffektiv 
gulvvasker og det perfekte valg til f.eks. skoler, hospitaler, 
supermarkeder og offentlige bygninger.

• OneTouch™ knap der aktiverer alle vaskefunktioner

Komplet med indbygget lader, batterier og børste

Kampagnepris:

Vejl. pris:

48.879,-

29.999,-

Walk-behind gulvvaskemaskiner

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 
frakobles let, så tanken hurtigt 
kan tømmes.

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

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

Komplet med indbygget lader, 
batteri, børste og sugegummi. 
KLAR TIL BRUG. Kampagnepris:

Vejl. pris:

41.599,-

19.999,-

Vaskebredde

530 
mm

Rent-/snavsevand

40/40
liter

Kapacitet

2120 
m2/t
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SC500 53 B COMPLETE
Med stor brugervenlighed 
og god økonomi
Bestillingsnr.: 9087400020

NYHED SmartKeyTM upgrade
SC500 forbedrer produktiviteten og reducerer 
dine samlede rengøringsomkostninger

• 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

Komplet med indbygget oplader, 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

SC2000 53 B COMPLETE
Effektiv rengøring i højsædet
Bestillingsnr.: 9087411020

NYHED SmartKeyTM upgrade 
Øger arbejdskomforten markant, sammenlignet 
med en walk-behind maskine. Perfekt til rengøring 
i supermarkeder, sportshaller, indkøbscentre, hoteller, 
hospitaler og skoler. 
• Høj hastighed (6 km/t), 70-liters tanke og 
 3,5 timers driftstid
• Dobbelt børstetryk til rengøring af meget snavsede 
 områder ved behov

Komplet med indbygget lader, batterier og børste

Kampagnepris:

Vejl. pris:

87.359,-

49.999,-

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

70/70
liter

Kapacitet

3180 
m2/t

Ride-on gulvvaskemaskiner

Tilbehørskurv på siden 
til flasker, og holder til 
moppe er tilbehør.
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Ride-on fejemaskiner

SW4000B
- mindre støv og omkostninger

Et oplagt valg til industri og produktion, lager, P-pladser 
mv. Fejemaskinen har maksimal ydeevne og er yderst 
pålidelig.

• Hydraulisk tømningssystem
• Mulighed for DustGuardTM vandtågesystem 
 (støvfri fejning)
• Sidekoste springer tilbage ved stød, så de ikke 
 beskadiger inventar og vægge

Smudsbeholderen kan lukkes fra førerpladsen, hvilket giver 
føreren mulighed for at køre væk, lige efter at have tømt affaldet 
i containeren.

Fejebredde

975-1250 
mm

Smudsbeholder

75 
liter

Kapacitet

6825-8750 
m2/t

Pris på
forespørgsel

Tilgængelig i 
flere forskellige 

versioner

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: 880 cm disc, 
 105 cm disc eller 91 cm 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

BR 752 ECOFLEX COMPLETE
Aktivt børstedæk 
- fremragende ydeevne
Bestillingsnr.: CM9087263020-06

Super lavt støjniveau og ergonomisk rat med alle 
funktioner fuldt integreret. Kompakt design.
 
Komplet med indbygget lader, 
batteri, børste og sugegummi.

Vaskebredde

710 
mm

Rent-/snavsevand

80/80 
liter

Kapacitet

4260 
m2/t

Kampagnepris:

Vejl. pris:

131.769,-

77.999,-
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SW250 920
- Imponerende effektiv
Bestillingsnr.: 50000494

Det har aldrig været nemmere at holde lokalerne rene og indbydende for kunder og 
medarbejdere. Den nye 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

Walk-behind fejemaskiner

Hurtig og let fejning af 
gulve og udendørs områder

SW250 med to sidekoste - dækker en arbejdsbred-
de på 92 cm.

NYHED

Såvel den primære kost og 
sidekostene kan justeres uden 
værktøj.

Smudsbeholderen kan åbnes ved 
opsamling af større genstande eller 
tømning af skraldespande.

Betjeningshåndtaget kan justeres  
til en passende arbejdshøjde  
(3 indstillingsmuligheder).

Fejebredde

920 
mm

Smudsbeholder

38 
liter

Kapacitet

3680 
m2/t

Introduktionspris:

Vejl. pris:

3.299,-

2.299,-
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GD5 Battery
Rygstøvsuger uden ledning
Bestillingsnr.: 41600841

GD5 Battery er ledningsfri støvsugning, 
som gør det endnu nemmere at gøre rent 
på ufremkommelige steder. 

• 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.

GD5 BACK PREMIUM
Nem, bekvem og lige
til at bære 
Bestillingsnr.: 107417935

Til mobil rengøring af svært 
tilgængelige steder

• Lavt støjniveau muliggør 
 rengøring i støjfølsomme 
 områder
• Lav vægt - kun 4,5 kg. 
• Ergonomisk bæresele
• God filtrering med 
 HEPA-udblæsningsfilter
• Støvpose kapacitet: 5 l.
• 15 meter aftagelig ledning

Vakuum

9-13
kPa

Vakuum

22 
kPa

Luftmængde

21,7-26,7
l/sek

Luftmængde

33 
l/sek

Støvpose 
kapacitet

5 
liter

Støvpose 
kapacitet

5 
liter

Rygstøvsugere

Introduktionspris:

Vejl. pris:

10.399,-

8.999,-

Kampagnepris:

Vejl. pris:

4.159,-

3.399,- NYHED
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VP300 HEPA NORDIC TELESKOP
En effektiv rengøringsoplevelse 
hver gang
Bestillingsnr.: 107414284

Nilfisk VP300 er en solidt konstrueret, holdbar basisstøvsuger, 
udviklet til at få opgaven fra hånden dag efter dag.

• Letvægtsstøvsuger - kun 5 kg.
• Lavt støjniveau - Velegnet til rengøring i dagtimerne. 
• Effektiv filtrering med HEPA 13 udblæsningsfilter.

Kampagnepris:

Vejl. pris:

1.769,-

1.199,-

Vakuum

22 
kPa

Luftmængde

32 
l/sek

Støvpose 
kapacitet

10 
liter

Støvsugere

VP100 GO-LINE
Lille og smart
Bestillingsnr.: 50000470

Enkel støvsuger til få penge. 
Robust design og nem betjening. 

Kampagnepris:

Vejl. pris:

1.039,-

799,-

Vakuum

20 
kPa

Luftmængde

30 
l/sek

Støvpose 
kapacitet

8,5 
liter

EU-energimærkning

Jo bedre vurdering, jo 
renere luft kommer der 
ud af støvsugeren

Hvor effektiv er støvsugeren 
og mundstykket til at rengøre 
tæpper

Den samlede energi-mærkning tager det faktiske 
energiforbrug og rengøringsevnen i betragtning

Det årlige energi-forbrug beregnes ud fra 
50 timers støvsugning om året

Støjniveauet målt 1,5 meter fra støvsugeren

Hvor effektiv er støvsugeren og mundstykket til at 
rengøre hårde gulve og sprækkerne i dem

Nye EU-klassifikationer 
betyder nye energimærker 
på støvsugere. 
Her kan du se, hvordan 
energimærket læses.
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BYT 
TIL 
NYT
Byt til en kraftfuld, professionel støvsuger 
- valgt af MILLIONER verden over
VP930 HEPA Blue er robust og solid. Det er derfor, at vi har kaldt den verdens 
bedste støvsuger til professionel rengøring i mange, mange år.

VP930 HEPA Blue kommer med alt det bedste tilbehør:

• Teleskoprør, hårdtgulvs- og vingemundstykke

• Stor støvpose (15 l) og lang orange ledning (15 m)

• HEPA 13-filter på udblæsningen - for et sundere indeklima

Varenr.: 107419000

For at købe VP930 HEPA Blue til kampagnepris, skal du returnere din gamle 
støvsuger. Max. 1 brugt pr. købt VP930 HEPA Blue indtil 30.04.2018. Alle anførte 
priser er vejledende og er ekskl. moms og WEEE afgift. Forbehold for ændringer 
af tekniske data, priser/trykfejl samt udsolgte/udgåede varer. 
Kampagneprisen svarer til kr. 2.498,75 inkl. moms.

Sådan parkerer 
du din VP930
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BYT 
TIL 
NYT

Din gamle støvsuger 
er penge værd...
Vi køber din gamle støvsuger, og du får en professionel støvsuger 
i verdensklasse til reduceret pris.

VP930 HEPA Blue, vejl. pris kr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.599,-

Vi køber din gamle støvsuger for kr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.600,-

Du får fantastiske VP930 HEPA Blue for kr.:. . . 1.999,-

DEN  
ORIGINALE 
Købt af 
millioner

OBS: Tilbud på VP930 HEPA Blue
er gældende til 30. april 2018
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Våd-/tørsugere

ATTIX 30-21 PC
Våd-/tørsuger med semiautomatisk 
filterrensesystem, adapter og automatik 
til el-værktøj 
Bestillingsnr.: 302003612

Våd-/tørsuger med semiautomatisk filterrensesystem, 
udtag til el-værktøj med automatisk start/stop funktion 
og medfølgende adapter

Beholder

30 
liter

Luftmængde

3700 
l/min

Vakuum

250 
mbar

AERO 21-21 PC
Kompakt våd-/tørsugning med AERO 21
Bestillingsnr.: 107406601

AERO 21 er den mindste i AERO serien i et kompakt design 
med semiautomatisk Push&Clean filterrensesystem, blæsefunktion, 
udtag til el-værktøj (automatisk start/stop) og praktisk opbevaring 
af tilbehør.

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

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

Mellem-klasse våd-/tørsuger til den professionelle hånd-
værker. Leveres med udtag til el-værktøj med automatisk 
start/stop funktion og medfølgende adapter.

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

Kampagnepris:

Vejl. pris:

1.939,-

1.299,-

Kampagnepris:

Vejl. pris:

1.199,-

1.699,-

Beholder

20 
liter

Luftmængde

3600 
l/min

Vakuum

210 
mbar

Beholder

25 
liter

Luftmængde

3600 
l/min

Vakuum

210 
mbar

Kampagnepris:

Vejl. pris:

4.559,-

2.699,-
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Kampagnepris:

Vejl. pris:

2.399,-

1.750,-

Våd-/tørsugere

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

• Indbygget pumpe kan opsuge væsker med 200 l/min 
• Pumper 9 m op eller 50 m væk. (Kræver afløbsslange)
• Vægt: 33 kg.

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

Kampagnepris:

Vejl. pris:

18.759,-

10.999,-

Beholder

70 
liter

Luftmængde

3600 
l/min

Vakuum

230 
mbar

VL200 30 PC INOX
Kompakt våd-/tørsuger med Push&Clean 
filterrensning 
Bestillingsnr.: 107406661

VL200 er en kompakt og brugervenlig våd-/tørsuger med 
Push&Clean filterrensesystem, smarte tilbehørsholdere og rustfri 
stålbeholder. En mobil maskine til de ekstra krævende opgaver.
 
• Vaskbart PET filter med høj filtreringseffekt
• Certificeret HEPA filter fås som tilbehør
• Blæsefunktion via udblæsningsluften

Beholder

30 
liter

Luftmængde

2880 
l/min

Vakuum

230 
mbar

Leveres med: Sugeslange 
m. rørbøjning. Teleskoprør. 
2 stk. gulvmundstykker. 
Børstemunstykke. 
Fugemundstykke.
Filterelement PET fleece.

VL500 55-2 ERGO
Fremtidens våd-/tørsuger  
Bestillingsnr.: 107405162

Pålidelig og kompakt våd-/tørsuger med en lang række 
egenskaber, der tilsikrer, at den daglige rengøring bliver 
hurtigere, nemmere og mere sikker.

Leveres med: Sugeslange m. rørbøjning, forlængerrør 
og 3 mundstykker. Vådfilter og ErgoTip system.

Beholder

55 
liter

Luftmængde

4320 
l/min

Vakuum

210 
mbar

Kampagnepris:

Vejl. pris:

5.929,-

3.600,-
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Industrielle støvsugere

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

Kompakt koldtvandsrenser til alle lettere, lejlighedsvise 
rengøringsopgaver. God rengøringseffekt, professionelt 
spuleudstyr, let at opbevare og manøvrere rundt med.

•  Automatisk start/stop
•  4-i-1 dyserør
•  Int. rengøringsmiddeltank

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

Velegnet til almindelig, let rengøring 1-2 timer dagligt.

• Højtryksslange, 10 m
• Universal Plus dyserør

MH 2C 190/780 X
Kompakt hedtvandsrenser
Bestillingsnr.: 107145014

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

• EcoPower kedel

Kampagnepris:

Vejl. pris:

9.399,-

6.199,-

Kampagnepris:

Vejl. pris:

31.899,-

15.999,-

Koldt- & hedtvandsrensere

Pumpetryk

120 bar

Vandmængde

520 l/t

Kampagnepris:

Vejl. pris:

8.179,-

4.599,-

Pumpetryk

160 bar

Vandmængde

770 l/t

Pumpetryk

190 bar

Vandmængde

780 l/t



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

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

Beholder

37 liter

Luftmængde

5500 l/min

Vakuum

210 mbar

 NYHED

Introduktionspris:

Vejl. pris:

15.600,-

12.499,-

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


