Låt oss skapa en renare framtid tillsammans

Tre viktiga fördelar med
hetvattenrengöring
• Hygien
• Hållbarhet
• Effektivitet

5 AVGÖRANDE FAKTORER
FÖR ELIMINERINGEN
AV BAKTERIER
OCH VIRUS
Rätt kombination av de fem rengöringsfaktorerna
ger en optimering av rengöringstiden.
På så sätt reduceras de totala kostnaderna till
ett minimum.
Vid reducering av bakterier och virus, påbörjas
nedbrytningen av bakterier vid högre temperaturer.
I allmänhet leder temperaturer på 85–100 ºC
snabbt till en markant minskning av bakteriekolonierna, även om det bara är temperaturer runt
155 ºC som helt eliminerar många av bakterierna.
Nilfisk hetvattenhögtryckstvättar har en rengöringstemperatur på över 80 ºC och i ångläge
upp till 100 ºC. På så sätt kan bakterier effektivt
bekämpas med dessa maskiner!

TEMPERATUR

TRYCK

Varmt vatten är effektivare vid borttagning av
smuts, fett och oljor och
minskar även torktiden
efter rengöring.

Avgör om och hur
snabbt ett lager smuts
tas bort från ytan.

Kem
Rengörings- och desinfektionsmedel påskyndar
rengöringsprocessen och
används för desinfektion
och skötsel.

Värme är
en nyckelfaktor
för att reducera
och eliminera
bakterier!

Vattenmängd
Avgörande för att ta bort
smuts. Vatten är bärare
av tryck, temperatur och
rengöringsmedel.

Tid
Rengöringsmedlets
exponeringstid påverkar
smutsborttagningen.

Vanliga användningsområden
Varmvatten har förmågan att på kortare tid leverera bättre hygienisk standard, med mindre avfall. När hygien och tid är
avgörande, förbättra prestandan med varmt vatten.

Stormarknader
Snabb desinficering av kundvagnar
mellan kunderna genom högtryckstvätt
med hetvatten, följt av desinficering av
beröringsytorna.

Lager & logistik
Spola noggrant av frekvent använda
transportfordon inifrån och ut mellan
jobben och rengör lagergolv dagligen.

Livsmedelshantering
Varmvatten är mycket användbart för
snabb lösning av fetter och oljor som
en del av saneringen av utrustning,
ytor och golv.

Lantbruk
Undvik spridning av föroreningar genom
att högtryckstvätta all jordbruksutrustning
och alla golv med desinfektionsmedel.

Hållbarhet för lägre
resursförbrukning
med varmvatten
Eftersom varmt vatten minskar
rengöringstiden krävs mindre
vatten och energi.

Effektivitet för bättre och snabbare
rengöringsresultat
Varmt vatten minskar rengöringstiden med i genomsnitt 40 %
– fundera på hur mycket mer rengöring du kan få gjort
med den extratiden. Varmt vatten förkortar också torktiden.

5

KAMPANJPRIS:

220 bar
Pumptryck

200 bar
Pumptryck

1000 l/h
Vattenmängd

1.300 l/h
Vattenmängd

90 °C
Vattentemperatur

90 °C
Vattentemperatur

35.900:-

6

KAMPANJPRIS:

44.900:-

GENOMSNITTL. ANV I TIM PER DAG

GENOMSNITTL. ANV I TIM PER DAG

EN NY NIVÅ PÅ MELLANKLASS PRESTANDA

HANTERAR DE TUFFA UPPGIFTERNA UTAN PAUS

Artikelnummer: 107146940

Artikelnummer: 107146961

MH 4M svarar på marknadens produktivitetskrav med en högeffektiv
4-polig motor, NA5-pump med tre keramiska kolvar och ett flödesaktiverat avlastningssystem för att säkerställa komfort och tillförlitlighet.

MH 6P är en mycket effektiv lösning för tung industriell rengöring
i alla sektorer och erbjuder ökad driftstid utan att göra avkall på
prestanda eller effektivitet.

• EcoPower panna håller nere förbrukningen trots intensiv användning
• 10 l extern kembehållare med plats för ytterligare en behållare

• EcoPower pannan håller temperaturen uppe med mindre bränsle
• NA6 pump med fyra kolvar och mässingtoppstycke

MH 4M-220/1000 FAX

MH 6P-200/1300 FA

SLANGRULLE

Artikelnummer: 106403131

För montering på vägg, lackad med 20 m DN10 slang. Levereras
med svängbart väggfäste.
KAMPANJPRIS:

5.995:-

Kallvattentvättar
Nilfisk har kallvattentvättar
som uppfyller dina behov.
Från lågintensitet eller
rutinarbeten till intensiva eller
specialuppgifter. Nilfisk utbud
klarar dina utmaningar utan
problem.

1
GENOMSNITTL. ANV I TIM PER DAG

120 bar
Pumptryck

MC 2C 120/520 XT

520 l/h
Vattenmängd

EN INNOVATIV OCH PÅLITLIG PLATTFORM
Artikelnummer: 128471354
Kompakt 1-fas kallvattentvätt för lågintensiv daglig användning. Bra
rengöringseffekt, professionell spolutrustning, lätt att förvara och
manövrera runt med.

•
•
•
•

KAMPANJPRIS:

Ergonomisk och kompakt design
4-in-1 munstycke för högre produktivitet och effektivitet.

5.995:-

Extern skumutrustning
Slangvinda med 15 m slang

4
180 bar
Pumptryck
740 l/h
Vattenmängd

GENOMSNITTL. ANV I TIM PER DAG

MC 4M 180/740 XT

MELLANKLASS KALLVATTENTVÄTT MED EXTERN
SKUMUTRUSTNING
Artikelnummer: 107146410

KAMPANJPRIS:

12.495:-

MC 4M är utvecklad till rengöringsuppgifter med låg intensitet och
är det kraftfulla valet till mindre och mellanstora lantbruk, byggföretag, verkstäder, biluthyrningsföretag m.m. Med den låga ljudnivån
på motorpumpenheten är den även lämplig för användning i offentliga institutioner och mindre rengöringsföretag.

• Mässingtoppstycke och keramiska kolvar
• Pumpens oljetank har oljenivåglas och smart töm/fyll-funktion
• Slangvinda med 15 m slang

Sopmaskiner
Nilfisk sopmaskiner tar upp alla
typer av skräp, från små skruvar
till cigarettfimpar, burkar och
löv. De fungerar bra både ute
och inne samt på många olika
golvytor, däribland betong,
asfalt, klinker och linoleum.

SW 250 920

KAMPANJPRIS:

SÄTT EN NY STANDARD FÖR RENGÖRING
Artikelnummer: 50000494

2.995:-

Det har aldrig varit enklare att hålla era omgivningar i bra och inbjudande skick för kunder och medarbetare. Nilfisk gå-bakom sopmaskin
SW250 har imponerande prestanda vid rengöring utomhus. Jämfört
med en manuell sopborste är maskinen sex gånger snabbare på att ta
upp och avlägsna damm, smuts, sand, spik, skruvar, cigarettfimpar, etc.

• I stort sett underhållsfri: Enkel mekanisk konstruktion med kuggoch remdrift. Ingen motor, inga batterier

• Kapacitet för långvarig rengöring: Behållare på 38 liter som kan
hållas öppen för att kasta större föremål, tömma soptunnor, etc.

• Dubbla sidoborstar som ger 92 cm sopbredd

Kombiskurmaskiner
Med en kombiskurmaskin blir
rengöringen effektivare, mer
hygienisk, säkrare för anställda
och kunder och rengöring av
stora ytor sparar tid jämfört
med traditionell rengöring.

SC 530 BD GO-LINE

ENKEL, PÅLITLIG OCH KOSTNADSEFFEKTIV
KOMBISKURMASKIN
Artikelnummer: CM50000335-01
SC530 rengör stora ytor, reducerar tidsåtgången och ökar
produktiviteten, tack vare tankvolym på 61 liter. Utrustad med
drivmotor som gör maskinen lättare att manövrera och ger operatören
enkel kontroll över maskinen.

• One-Touch™-knapp som aktiverar alla skurfunktioner
• Tippbar smutsvattentank som ger enkel åtkomst till batterier och
kemsystem

• 53 cm skurbredd och en kapacitet på 2385 m2/h

KAMPANJPRIS:

44.900:-

Grovdammsugare
Nilfisk våt-/torrdammsugare omfattar
mycket hållbara dammsugare med
kapacitet från 20 till 75 liter. Enastående
prestanda för alla användningsområden
– stora eller små – utrustade med
funktioner som prioriterar säker
tömning och lång hållbarhet, ger
enastående resultat i många olika
miljöer.

AERO 26-2L PC

KOMPAKT VÅT-/TORRSUGARE MED FILTERRENGÖRINGSSYSTEM
KAMPANJPRIS:

2.495:-

Artikelnummer: 107420040
AERO 26 är mellanstorleken i AERO serien med speciellt fokus på
användningsmöjligheter och användarens behov. De är kraftfulla
och lätta våt-/torrsugare med ergonomisk design till professionella
hantverkare. De har semiautomatisk Push&Clean filterrengöringssystem,
blåsfunktion samt praktisk förvaring av tillbehör. Eluttag för elverktyg
med automatisk start/stopp av sugaren.

• Tvättbart PET-fleece filterelement med en effektivitet på minimum
99,9%

• Reglering av motorhastighet
• 25 liters behållare, luftmängd 3700 l/min och vakuum 235 mbar

ATTIX 751-61 VATTENSUGARE

STOR KAPACITET MED AUTOMATISK TÖMNINGSPUMP FÖR
KRÄVANDE UPPSUGNING AV VÄTSKA
Artikelnummer: 302001529
ATTIX 7 VATTENSUGARE är speciellt utvecklade för att klara att suga
upp stora mängder vatten vid en översvämning, med hög sugförmåga
och en robust konstruktion. Den är utrustad med en 70 liters behållare
och automatisk tömningspump, som gör att du kan arbeta mycket lång
tid utan att tömma behållaren. Behållaren kan tippas eller tas ur ramen
vid tömning, allt för att spara tid och kraft.

• Evakueringspump med
automatisk tömning

• Dubbel rostfri våtfiltersil
• Den inbyggda pumpen klarar
att suga upp 200 liter vätska
per minut och pumpa ut 300
liter per minut.

TILLBEHÖR TILL ATTIX 751-61
VÅTSUGKIT 3 DELAR, 36MM
Artikelnummer: 7727

KAMPANJPRIS:
INKL. TILLBEHÖR

17.900:-

SLANGKIT 3 DELAR, 36MM
Artikelnummer: 63210

DRÄNERINGSSLANG 15M TILL
DRÄNKBAR PUMP
Artikelnummer: 7567

Industridammsugare
Nilfisk industriella dammsugare
är den optimala lösningen
för underhåll, rengöring och
produktionsautomatisering,
maskinerna klarar rengöring i
begränsade utrymmen och kan
ta hand om farligt damm och
ångor.

S3B L50

KRAFTFULL OCH ENKEL INDUSTRIDAMMSUGARE
Artikelnummer: 4010500037
S3B är en enkel industridammsugare som kan utrustas för det mesta.
Allt från lagerstädning till metallindustri. S3B L50 har tre motorer och
50 liters behållare. S3B kan utrustas med flottör för upptagning av
vätska. Maskinen har manuell filterskak.

• L-klassade filter
• Kompakta och lätta att transportera
• 50 liters behållare
KAMPANJPRIS:
INKL. TILLBEHÖR

22.900:-

ANTI-STAT TILLBEHÖRS KIT Ø50 5 M SLANG
Artikelnummer: 4072200652

Består av:
Maskinreducering Ø70/50 mm
Sugslang m. muff, Evaflex, ledande, 5 m
S-rör, krom
Golvmunstycke, bredd 400 mm
Rörböjning, krom
Fogmunstycke, platt, metall
Fogmunstycke, koniskt, ledande, gummi
Rundborste, ledande

Samtliga priser är exkl. moms och gäller 1/2-30/6 2022. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i tekniska data, priser/tryckfel samt utsålda/utgående
varor. Maskinerna på bilderna kan vara extrautrustade.

Nilfisk
Box 4029
431 04 Mölndal

Tel: 031 706 73 00
www.nilfisk.com

