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I landbruks-, næringsmiddel-, transportindustrien, samt i 
mange andre hjørner av norsk næringsliv er rengjøring 
en viktig del av hverdagen for å leve opp til lovmessige 
krav, og for å sikre at materiell virker effektivt og holder 
lenge. Her står høytrykksvaskeren høyt i kurs.

Uansett om skitten sitter fast, eller det er mye av den, 
kan henholdsvis høyt trykk eller høy vannmengde sikre at 
skitten forsvinner raskt og effektivt. Samtidig er 
høytrykksvaskeren lett å håndtere for de fleste, og krever 
minimalt med krefter. 

Det er en trygghet å stå med et arbeidsredskap som 
er utviklet og forfinet gjennom årtier, og som lever opp 
til de lovkrav som blir stilt. I dag er Nilfisk den eneste 
produsenten av varmtvannsvaskere med godkjent EU 
‘boiler efficient’ label på maskinene. Maskinene lever 
opp til EU’s krav om energiutnyttelse, med en vasker 
som holder en stabil temperatur og dermed kan levere 
de 55 grader som skal til for å løse opp fett og olje. Ikke 
bare ved høyt trykk, men også ved store vannmengder. 
Samtidig varmer vaskeren raskt opp, så irriterende 
ventetid og økte kostnader minimeres. 

HVILKEN VASKER SKAL DU VELGE? 
Den riktige høytrykksvaskeren til bedriften avhenger 
av oppgaven, eller rettere sagt: oppgavene. Daglig 
rengjøring av de samme store områdene taler for 
et stasjonært multi trykkanlegg, hvor flere kan koble 
seg på fastmonterte rør og rengjøre samtidig. Trykk 
og vannmengde styres fra de respektive 
spylelansene. Er oppgavene mer spredt i bedriften, 
utendørs eller på farten i form av tak- eller terrasse-
service, så er en eller flere bensin- eller dieseldrevne 
transportable høytrykksvaskere eller spesialbygde 
hengere løsningen. Gå etter den vaskeren som har 
temperatur, trykk og vannmengde til å løse den 
største av oppgavene i bedriften. Når vaskeren kan 
klare den største oppgaven, så er det bare å 
justere vann mengde, trykk, temperatur og tilbehør 
når du skal gjøre de litt mindre oppgavene. 

LØSNINGER TIL ALLE OPPGAVER 
For at du kan få mest glede av din høytrykksvasker, 
tilbyr vi et gjennomtenkt utvalg av tilbehør som gjør 
at du kan optimere din høytrykksvasker, så den passer 
akkurat til ditt rengjøringsbehov og oppgaven løses 
enklere. For eksempel med den innovative 4-i-1 lansen 
som har fire forskjellige typer dyser og klarer de fleste 
rengjøringsoppgaver. Det er lett å skifte dyse så 
rengjøringen kan gjennomføres enda mer effektivt. Eller 
korte lanser til trange steder, fat og mye mer. Og visste 
du at man også kan bruke høytrykksvaskeren til å suge 
hundre vis 
av liter vann ut av et basseng på under et minutt, eller 
fjerne rust og maling ved hjelp av sandblåsing. Men det 
er ikke det eneste. Med såpefunksjonen kan du tilsette 
såpe til vannet og såpe inn dine elementer med det trykk 
og den temperatur du ønsker. La det sitte litt og så spyle 
av, for f.eks å stå med en ren flåte av lastbiler og 
varevogner i en håndvending.

Rengjøring er kanskje ikke verdens morsomste oppgave. 
Men med Nilfisk får du et flottere resultat, raskere – og 
det med kvalitetsmaskiner som er klare til å jobbe hardt 
dag etter dag. Det gjør det litt morsommere. 



PUMPETRYKK, BAR VANNMENGDE, L/T
MH 3C-145/600 PAX 145 600

MH 3C-180/780 PAX 180 780

MH 4M-200/960 FA/FAX 200 960

MH 5M-210/1100 FA/FAX 210 1100

MH 6P-200/1300 FA 200 1300

MH 7P-180/1260 FA/FAX 180 1260

MH 8P-180/2000 FA 180 2000

EcoPower Brenner
EcoPowerTM brennerens effektivitet ligger på 
imponerende 92-93%. Det vil si et meget 
lavt drivstoff-forbruk kombinert med høye 
rengjøringstemperaturer. Det er bra for 
miljøet, godt for tidsforbruket og ikke minst 
godt for din økonomi. EcoPowerTM brenneren 
finnes i alle modeller på neste side.

Slangetrommel
De fleste vaskere fås med og uten  
slange trommel. Se etter X i produktnavnet. 
Med en slangetrommel kan du holde 
orden på høytrykkslangen når den ikke 
er i bruk. Du får også lengre slange på 
slangetrommel-modeller.

Se mer på www.rentarbeid.nilfisk.no
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KAMPANJEPRIS 21.990,-
VEIL. PRIS: 34.575,-

MH 3C-145/600 PAX
Basic varmtvannsvasker til de lette oppgavene. 1-fas
Artikkelnr.: 107146881 
Velegnet til ca. 1-2 timers rengjøring om dagen.
• EcoPower brenner med EcoMode funksjon
• Slangetrommel med 15 meter høytrykkslange
• Ergo kobling

KAMPANJEPRIS 25.190,-
VEIL. PRIS: 41.465,-

MH 3C-180/780 PAX
Basic varmtvannsvasker til de lette oppgavene
Artikkelnr.: 107146893
Velegnet til ca. 1-2 timers rengjøring om dagen.
• EcoPower brenner med EcoMode funksjon
• Slangetrommel med 15 meter høytrykkslange
• Ergo kobling

Basic 
varmtvannsvasker 
for deg som har behov 
for lettere rengjøring som 
krever mindre trykk og 
vannmengde.

MH 4M-200/960 FA/FAX
Mellomklasse varmtvannsvasker med høy yteevne
Artikkelnr. FA: 107146921
Perfekt til krevende varmtvannsoppgaver.
• Meget lavt drivstoff-forbruk - høyeffektiv brenner
• Lang levetid og lave serviceomkostninger
• God mobilitet - store hjul og godt balansepunkt
• Slangetrommel m/ 15m høytrykkslange (FAX-modell)

MH 5M-210/1100 FA/FAX
Mellomklasse varmtvannsvasker med stor effekt
Artikkelnr. FA: 107146949
Ideel varmtvannsvasker til transport, landbruk og industri.
• EcoPower brenner med EcoMode funksjon
• Velegnet til ca 5 timers rengjøring om dagen
• Slangetrommel m/ 20m høytrykkslange (FAX-modell)

Mellomklasse 
varmtvannsvasker
for deg som har behov for 
høy yteevne og stor effekt. 
Til oppgaver med mellom 
trykk og vannmengde. 
Fjerner enkelt olje, fett  
og voks.

MH 6P-200/1300 FA
Kraftfull varmtvannsvasker til tyngre rengjøringsoppgaver
Artikkelnr.: 107146971
Ideel innefor landbruk, byggebransjen, transport og industri
• EcoPower brenner med EcoMode funksjon
• Messingtoppstykke og 3 keramiske stempler
• Innebygget diagnostiseringssystem

MH 7P-180/1260 FA/FAX
Til de krevende oppgavene
Artikkelnr. FA: 107146981
Optimal løsning til rengjøring av store kjøretøy, vogntog o.l.
• Dobbelt internt høytrykks-kjemisystem
• EcoPower brenner med EcoMode funksjon
• Dampfunksjon
• Slangetrommel m/ 20m høytrykklsange (FAX-modell)

Premium 
varmtvannsvaskere
for deg som har bruk for 
høy yteevne og stor effekt. 
Til oppgaver med mellom 
trykk og vannmengde. 
Fjerner enkelt olje, fett  
og voks.

KAMPANJEPRIS 38.500,-
VEIL. PRIS: 62.505,-

MH 8P-180/2000 FA
Varmtvannsvasker med stor vannmengde
Artikkelnr.: 107146970
Til krevende høytrykksrengjøring innenfor de fleste segmenter.
• EcoPower brenner
• 2-veis kjemidoseringssystem med automatisk skyllesystem
• Oversiktlig og brukervennlig kontrollpanel

KAMPANJEPRIS 44.990,-
VEIL. PRIS : 73.175,-

VARMTVANNSVASKERE / VÅR 2019

Artikkelnr.: 107146923 MH 4M-200/960 FAX  
Kampanjepris 30.490,-

KAMPANJEPRIS - FA 44.090,-
VEIL. PRIS - FA: 74.965,-

Artikkelnr.: 107146983 MH 7P-180/1260 FAX  
Kampanjepris 46.190,-

Artikkelnr.: 107146954 MH 5M-210/1100 FAX  
Kampanjepris 36.990,-

KAMPANJEPRIS 28.690,-
VEIL. PRIS - FA: 47.945,-

KAMPANJEPRIS - FA 33.990,-
VEIL. PRIS - FA: 58.755,-
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MC 2C 150/650 XT MC 3C-170/820 XT MC 3C-165/810 PE MC 4M-180/740 XT
Pumpetrykk, bar 150 170 165 180

Vannmengde, l/time 650 820 810 740

MC 2C 150/650 XT
1-fas kaldtvannsvasker til  
semi-profesjonelt bruk
Artikkelnr.: 128470138

God rengjøringseffekt, profesjonelt spyleutstyr,  
lett å oppbevare og manøvrere. 

• Automatisk start/stopp
• Int. rengjøringsmiddeltank: 2 liter
• Intern kjemiinjektor
• 4-i-1 lanse
• Slangetrommel med 15 meter 

Høytrykkslange

MC 3C-165/810 PE
Robust og kraftfull bensindrevet 
kaldvannsvasker
Artikkelnr.: 106174801

Kan brukes hvor strøm ikke er tilgjengelig eller tilstrekkelig.  
Kan også suge vann fra sjø eller tank.

• Termisk avlastningsventil
• Store gummihjul gir god mobilitet
• Robuste pumper med keramiske stempler  

og messingtoppstykke

MC 3C-170/820 XT
Kompakt kaldtvannsvasker  
med ergonomisk design
Artikkelnr.: 107146385
Velegnet til alminnelig og lett rengjøring med lav intensitet. 

• Nivåmåler for olje, og tank med  
smart fylle og tømmefunskjon

• Slangetrommel med 15 meter slange
• 4-i-1 lanse

MC 4M-180/740 XT
Kaldtvannsvasker i mellomklassen
Artikkelnr.: 107146411

Beregnet til lettere rengjøringsoppgaver og er det  
perfekte valg for mindre og mellomstore bedrifter.

• Enkel tilgang til pumpen
• Store hjul gir bedre mobilitet
• Slangetrommel med 15 meter  

høytrykkslange
• Inkludert skumprayer

KAMPANJEPRIS 7.340,-
VEIL. PRIS: 10.905,-

KAMPANJEPRIS 11.490,-
VEIL. PRIS: 17.195,-

KAMPANJEPRIS 10.690,-
VEIL. PRIS: 15.205,-

KAMPANJEPRIS 11.990,-
VEIL. PRIS: 18.405,-

KALDTVANNSVASKERE / VÅR 2019
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KAMPANJEPRIS 17.829,-
VEIL. PRIS: 24.245,-

MC 6P-180/1300 FAXT
Høy yteevne, lang levetid
Artikkelnr.: 107146760

Industriell kaldtvannsvasker til å skylle bort store mengder skitt.

• Flowstyrt omløpsventil
• Vannmengderegulering
• Slangetrommel med  

15 meter høytrykkslange

KAMPANJEPRIS 21.490,-
VEIL. PRIS: 31.525,-

MC 5M-200/1050 XT 
Designet til hardt arbeid
Artikkelnr.: 107146715

Robust, pålitelig høytrykksvasker med rengjøringsmiddel  
ombord, så du slipper å bære det med rundt.
 
• Slangetrommel med 15 meter 

høytrykkslange
• Inkl. skumsprayer (9-16 liter/min.)

KAMPANJEPRIS 25.990,-
VEIL. PRIS: 34.275,-

MC 7P-195/1280 FA
Effektiv vasker til tunge og 
intensive oppgaver
Artikkelnr.: 107146803

En meget god kaldtvannsvasker til alle formål.

• Høytrykkslange, 10 m
• PowerSpeed Vario Plus lanse

KAMPANJEPRIS 32.990,-
VEIL. PRIS: 46.075,-

MC 8P-160/2500
Kaldtvanns høytrykksvasker med høyt trykk 
og stor vannmengde
Artikkelnr.: 301002535

En svært brukervennlig vasker som er enkel å klargjøre,  
rask å skifte tilbehør på og enkel å manøvrere

• Silent Power: 1450 o/min for vesentlig reduksjon  
av støynivå og økt levetid på pumpe

• Keramiske stempler og messingtoppstykke
• 15 meter høytrykkslange

MC 5M-200/1050 XT MC 6P-180/1300 FAXT MC 7P-195/1280 FA MC 8P-160/2500
Pumpetrykk, bar 200 180 195 160

Vannmengde, l/time 1050 1300 1280 2500

KALDTVANNSVASKERE / VÅR 2019
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STØV
– PASS PÅ 
LUNGENE

0,005mg/
Støv er ikke bare støv. Det kan 
inneholde farlige partikler som 
påvirker helsen, og på sikt kan for årsake 
astma, kreft og kols. Spesielt på byggeplasser 
er medarbeiderne utsatte. Men med de rette 
sikkerhetstiltak og støvsugere er det mulig å 
holde lungene fri for det farlige støvet og komme 
videre med neste oppgave raskt og effektivt.

Det er et press med korte dead-lines på 
byggeplassene. Støv fra murverk, betong, 
sement, mørtel og tre flyr i luften og kan 
gi alt fra hudallergier og pusteproblemer 
til alvorlige sykdommer som lungekreft 
og kols. Opprydding og rengjøring er dog 
ikke alltid blant yndlingsoppgavene, men 
det er essensielt å få støvet og de farlige 
partiklene ut av luften medarbeiderne 
beveger seg rundt i, så raskt og effektivt 
som mulig. Det er ikke bare et lovmessig 
krav, det er sunn fornuft og i alles 
interesse å sikre medarbeidernes helse 
nå og i fremtiden. 

For å få bukt med de farlige partiklene 
i luften, er det viktig å velge den rette 
støvsugeren. En støvsuger som kan suge 
opp og fange partiklene fra arbeidsmiljøet 
i spesielle filter, og her kan du stole på 
Nilfisk. Her får du gjennomtestede 

løsninger i form av sikkerhetsklassifiserte 
støvsugere i støvklasse L, M og H (Lav, 
Mellom og Høy). Støvsugere som gir deg 
mulighet for å fjerne alt fra hus-, bygge- 
og kvartsstøv til asbest og annet helsefarlig 
materiale fra arbeidsmiljøet.

VELG RIKTIG STØVSUGER
Nilfisk har over 110 års erfaring med å 
utvikle profesjonelle støvsugere som gir 
deg mulighet for å løse alle typer oppgaver. 
Alle støvsugerne fra Nilfisk overholder de 
gjeldende europeiske standarder og hvor 
L-klassen er beregnet til husstøv og jord, 
så gir M- og H-klassen deg mulighet for å 
få bukt med det farlige støvet på bygge-
plassen. 

M-klasse støvsugerne fra Nilfisk yter 
maksimal sikkerhet over for de helsefarlige 
støvpartiklene som finnes på byggeplassen. 

Med M-klassen er du sikker på at 99,9 
prosent av partiklene blir samlet opp i 
filteret for et sikkert arbeidsmiljø. Samtidig 
kan du glede deg over tilbehør som sikrer 
at du kan komme inn, opp og rundt i alle 
hjørner.

H-klasse støvsugere gir deg alle mulig-
heter som ved M-klassen, men i tillegg 
kan du tilføye et vern mot farlige kreft- 
og syk doms fremkallende stoffer som f.eks. 
asbest, bly, muggsporer m.fl. Hele 99,995 
prosent av dette støvet blir fjernet fra 
arbeidsmiljøet, og den er et absolutt must 
for de medarbeidere som kan bli utsatt for 
disse partiklene.

Med de sikkerhetsklassifiserte, gjennom-
testede støvsugerne fra Nilfisk er det 
ganske enkelt ingen unnskyldninger for 
ikke å ha ren luft til arbeidet.
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STØVKLASSE // L

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

ATTIX 33-2L IC DK ATTIX 33-2L IC MOBILE ATTIX 33-2M IC
Luftmengde, l/min 4500 4500 4500

Vakuum, mbar 250 250 250

Beholder, liter 30 30 30

ATTIX 33-2M IC
Sikker våt-/tørrsuger til 
helsefarlig støv
Artikkelnr.: 107412180

Oppfyller krav til støv i sikkerhetsklasse M

• PTFE M-klasse fi lter med 99,9% fi ltrering
• Fleksible stropper og universalbeslag 

til verktøykasse
• 30 liters beholder

ATTIX 33-2L IC
Meget god og kraftfull 
våt-/tørrsuger
Artikkelnr.: 107412103

Robust og enkel våt-/tørrsuger med 
høy effektivitet og produktivitet. Lave 
vedlikeholdskostnader

• Støvklasse L
• Infi niClean™ (IC) automatisk 

fi lterrensesystem
• 30 liters beholder

ATTIX 33-2L IC MOBILE
Sertifi sert våt-/tørrsuger 
til allround bruk
Artikkelnr.: 107412104

Velegnet til alle oppgaver med alminnelig støv 
innenfor industri, bygg og tilsvarende. Med 
praktisk kjørehåndtak og fullautomatisk Nilfi sk 
fi lterrensing – Infi niCleanTM

 Ingen utslipp av L-klasse støv
• Aut. start/stopp ved bruk av el-verktøy

5 stk fl eece poser: 107413547

KAMPANJEPRIS: 4.990,-
VEIL. PRIS: 6.935,-

KAMPANJEPRIS: 6.490,-
VEIL. PRIS: 9.035,-

ML L

STØVKLASSE  //  M

Farlig støv, f.eks.: 
• Trestøv fra nåletrær
• Støv fra sparkelmasse
• Gips, sement, betong
• Fliselim, fyllmasse
• Kvartsholdige materialer, 

f.eks. sand og grus

ML

KAMPANJEPRIS: 6.090,-
VEIL. PRIS: 8.255,-

STØVKLASSE  //  H

H
Kreftfremkallende støv, f.eks.: 
• Respirabelt kvarts
• Trestøv fra løvtrær
• Muggsporer
• Asbest
• Blyholdig støv
• Mineralske fi bre
• Bitumen
• Syntetiske mineralske fi bre (f.eks. glassfi ber)
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Her vises et H-klasse miljø, som er 
kreftfremkallende. Derfor skal det benyttes 
personlig verneutstyr og H-klasse støvsuger.

HMFra til  klasse
Bearbeider du visse M-klasse materialer, avgis det respirabelt kvartsstøv som er 
kreftfremkallende (H-klasse).

Bruk derfor en H-klasse støvsuger når du:
Sliper, skjærer, rillefreser, borer, hugger 

I følgende materialer: 
Betong, murstein, granitt, mørtel/puss, fl iser, sand/grus.

VÅT-/TØRRSUGERE / VÅR 2019

Nilfi sk anbefaler H-klasse støvsugere på bygg- og anleggsplasser.



H
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ATTIX 33-2H IC ATTIX 44-2H IC
Luftmengde, l/min 4500 4500

Vakuum, mbar 250 250

Beholder, liter 30 42

KAMPANJEPRIS: 7.390,-
VEIL. PRIS: 10.575,-

KAMPANJEPRIS: 7.990,-
VEIL. PRIS: 11.465,-

ATTIX 33-2H IC
Sikkerhetsklassifi sert våt-/tørrsuger
Artikkelnr.: 107412184

Velegnet til alle oppgaver med oppsamling av helsefarlig og 
kreftfremkallende støv innenfor industri, bygg og tilsvarende. 
Med fullautomatisk Nilfi sk fi lterrensing - Infi niCleanTM 

• Støvklasse H + Asbest - ingen utslipp av H-klasse støv 
• Dobbelt fi ltersystem (PTFE + HEPA, 99,995 % fi ltrering) 
• 5 stk fl eece poser 107413547

H

Husk poser
Sikkerhetsfi lterposer
Artikkelnr.: 107413549

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

VÅT-/TØRRSUGERE / VÅR 2019

Husk poser
Filterposer, fl eece
Artikkelnr.: 107413547

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

ML

ATTIX 44-2H IC
Artikkelnr.: 107412186
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AERO 21-01 PC AERO 21-21 PC AERO 26-2L PC AERO 26-2L PC
Luftmengde, l/sek 3600 3600 3600 3700

Vacuum, mbar 210 210 210 235

Beholdervolum, liter 20 20 25 25

AERO 26-2L PC
Profesjonell lettvekt våt-/tørrsuger med 
verktøyoppbevaring 
Artikkelnr.: 107406608

Til profesjonelle håndverkere i industrien, bilbransjen  
samt bygg- og anleggssektoren.

Leveres med: Sugeslange, forlengerrør og 4 munnstykker. 
Adapter til el-verktøy. Vekt: 9 kg.

5 stk fleece poser + 1 stk PU filter 302002404

KAMPANJEPRIS 2.490,-
VEIL. PRIS: 3.525,-

ATTIX 30-21 PC
Kraftig bruker- og servicevennlig 
våt-/tørrsuger
Artikkelnr.: 107407544

Med Push&Clean semiautomatisk filterrensesystem.

Leveres med: Sugeslange. Alu. forlengerrør. 2 munnstykker. 
PET-fleece filterelement. Strømuttak og adapter til el-verktøy.

5 stk fleece poser 302004000

KAMPANJEPRIS 3.890,-
VEIL. PRIS: 5.835,-

AERO 21-01 PC 
Kompakt våt-/tørrsuging med AERO 21
Artikkelnr.: 107406600

AERO 21 er den minste i AERO-serien i et kompakt design med 
semiautomatisk Push&Clean filterrensesystem, og praktisk 
oppbevaring av tilbehør.

Leveres med: Sugeslange, forlengerrør og 3 munnstykker.
PET-fleece filterelement. Vekt: 7,5 kg.

5 stk fleece poser + 1 stk PU filter 302002404

KAMPANJEPRIS 1.199,-
VEIL. PRIS: 1.755,-

AERO 21-21 PC
Profesjonell lettvekts våt-/tørrsuger
Artikkelnr.: 107406601

Til industrien, bilbransjen samt bygg- og anleggssektoren. 

Leveres med: Sugeslange, forlengerrør og 4 munnstykker. 
Adapter til el-verktøy. Vekt: 9 kg.

5 stk fleece poser + 1 stk PU filter 302002404

KAMPANJEPRIS 1.629,-
VEIL. PRIS: 2.305,-

VÅT-/TØRRSUGERE / VÅR 2019



ATTIX 961-01 
To-motors våt-/tørrsuger til krevende 
daglige oppgaver
Artikkelnr.: 302002900

Med Push&Clean semiautomatisk filterrensesystem.
Leveres med: Universal sugeslange. Rørbøy. Forlengerrør  
i rustfritt stål. 2 munnstykker. PET Nano-fiber filterelement.

5 stk fleece poser 302002892

ATTIX 751-11 ATTIX 751-61 LIQUID VAC ATTIX 961-01 ATTIX 965-21 SD XC
Luftmengde, l/min 3600 3600 2x3600 2x3600

Vacuum, mbar 230 230 250 250

Beholdervolum, liter 70 70 70 50

ATTIX 751-11
Kraftig våt-/tørrsuger med ekstra stor 
kapasitet
Artikkelnr.: 302001523

Perfekt til brukere som trenger en høyeffektiv støvsuger med 
stor kapasitet. Våt-/tørrsugeren har en høy sugeeffekt med lavt 
støynivå.

• Lavt støynivå
• 70 liters avtagbar, vippbar rustfri stålbeholder
• Stikk til el-verktøy

KAMPANJEPRIS 6.890,-
VEIL. PRIS: 9.585,-

KAMPANJEPRIS 8.290,-
VEIL. PRIS: 13.225,-

KAMPANJEPRIS 15.790,-
VEIL. PRIS: 21.265,-

KAMPANJEPRIS 11.435,-
VEIL. PRIS: 17.735,-

ATTIX 751-61 LIQUID VAC
Stor kapasitet med automatisk 
tømmepumpe. Velegnet til  
krevende våtsugingsoppgaver.
Artikkelnr.: 302001529

• Opp til 200 liter i min.
• Pumper 9 m opp eller 50 m bort
• Vekt: 33 kg
 
LEVERES UTEN UTSTYR: 
Industrisett 302002881 
Tappeslange 7567 

ATTIX 965-21 SD XC 
2-motors heavy-duty våt-/tørrsuger 
med stor kapasitet og helautomatisk 
filterrensesystem
Artikkelnr.: 302002902

Våt-/tørrsugeren for de krevende daglige rengjøringsoppgavene.

• Høy sugeevne til industrielt og profesjonelt bruk
• 50 liters rustfri stålbeholder
• Klargjort til antistatisk bruk

LEVERES UTEN UTSTYR

5 stk fleece poser 302002892

Se mer på www.rentarbeid.nilfisk.no
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VHS120 S3B L100 S3 L100 LC SE FM ECO-OIL 22
Luftmengde, l/sek 5500 8100 8100 5100

Vacuum, mbar 210 210 211 323

Beholdervolum, liter 37 100 100 180

S3 L100 LC SE FM
Artikkelnr.: 4010300273

S3 er utstyrt med 3 stk. 1-fas by-pass motorer. Kontrollpanelet 
letter betjeningen og overvåker samtidig maskinens vitale 
funksjoner. Sikkerhetsklassifisert i støvklassene L, M eller H.

Komplett pakke med tilbehørskit:
Ø50 mm antistatisk kit med 5 m flex-slange.
Artikkelnr.: 4072200652

• 3 x 1 kW
• Elektrisk filterrister
• SoftStart

ECO-OIL 22
Artikkelnr.: 4030400012

3-faset 2,2 kW våtsuger med innebygget tømmepumpe, 
høy kapasitet og lang holdbarhet. Kurv til å skille olje og 
dreiespon. Vil man gjenbruke oljen, kan maskinen utstyres 
med ekstra filter.

Komplett pakke med tilbehørskit:
Ø50 mm industri-kit
Artikkelnr.: Z7 24151

VHS120 COMPLETE
Artikkelnr.: 4012300068

Kompakt, transportvennlig, 1-faset støvsuger utstyrt med 2 by-pass 
motorer og en 37 liters uttagbar SitDown beholder som sikrer den 
høyeste yteevne og beholderkapasitet i områder med begrenset 
plass. Ideell til oppsamling av alle typer helsefarlig støv
Komplett med tilbehørskit:

• 1-faset, 2-trinns by-pass motorer
• 2 x 1 kW
• 37-liters SitDown beholder
• L-klasse stjernefilter

S3B L100
Basis industriell støvsuger
Artikkelnr.: 4010500039

S3B har tre motorer og 100- liters beholder. S3B kan utstyres 
med mekanisk flottør til oppsuging av væske. Maskinen har 
manuell filterrister og kan utstyres men L- eller M-klasse filter 
samt HEPA utblåsningsfilter.

Komplett med tilbehørskit:
Ø50mm allroundkit med 3m flex-slange.

Artikkelnr: Z7 24146

• Kompakt og lett å transportere

• Beholder med utløserhåndtak og hjul

• Kraftig og pålitelig

KAMPANJEPRIS 16.990,-
VEIL. PRIS: 20.015,-

KAMPANJEPRIS 19.990,-
VEIL. PRIS: 22.145,-

KAMPANJEPRIS 29.390,-
VEIL. PRIS: 33.065,-

KAMPANJEPRIS 62.990,-
VEIL. PRIS: 67.685,-

PRIS INKL. TILBEHØR

PRIS INKL. TILBEHØR

PRIS INKL. TILBEHØR

PRIS INKL. TILBEHØR

Se mer på www.rentarbeid.nilfisk.no
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VP600 Battery
Effektiv ledningsfri støvsuging
Artikkelnr.: 41600821

Fleksibel støvsuging med opp til 60 minutters driftstid. 

• Ladetid: 40 min
• Boost-funksjon for særlig vanskelig skit
• Lavt lydnivå

KAMPANJEPRIS 10.190,-
VEIL. PRIS: 12.595,-

Se mer på www.rentarbeid.nilfisk.no
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GD5 BATTERY VP600 BATTERY
Sugeeffekt, W, l/sek 126 215

Vacuum, kPa 23 22

Beholdervolum, liter 5 10

KAMPANJEPRIS 9.990,-
VEIL. PRIS: 12.595,-

GD5 BATTERY
Ryggstøvsuger uten ledning 
Artikkelnr.: 41600841

GD5 Battery er ledningsfri støvsuging som gjør det enda enklere 
å gjøre rent på ufremkommelige steder.

• Kraftfull sugemotor og lang driftstid
• Boost funksjon 190/465 W, optimerer energiforbruk og 

rengjøringseffekt
• Stor brukervennlighet
• Nilfisk høykvalitets 36V Lithium batteri teknologi.

Leveres med: Super hurtig lader. Batteriet lades  
fra 0-100% på 75 min. eller fra 50-90% på  
20 min. – uten at det går ut over batteriets levetid.

TØRRSUGERE / VÅR 2019

Et Lithium batteri har en rekke fordeler fremfor et 
alminnelig batteri:

• Du kan lade opp batteriet når som helst – uten at det 
går ut over batteriets levetid 

• Du kan bruke Lithium batteriet når som helst.  
Et Lithium batteri behøver ikke være helt oppladet 

• Batteriet har lengere levetid 
• Batteriet kan hurtiglades

VP600 BATTERY og GD 5 BATTERY leveres begge med 
Lithium batterier og hurtiglader:

• Lader batteriet fra 0-90% på ca. 40 min. Med standard 
lader er tiden ca. 6 timer 

• Lader batteriet fra 50-90% på kun 20 min. Med 
standard lader er tiden ca. 1 time

Har du 2 batterier kan du arbeide uavbrutt. Hurtigladeren 
er ekstrautstyr til gulvvaskeren SC250 (se side 19). 

Med et Lithium batteri  
kommer du langt
Høy yteevne og lang levetid 



VP300 HEPA NORDIC VP600 HEPA NORDIC VL200 30 PC INOX VL500 55-2 ERGO
Luftmengde, l/sek 32 24 48 72

Vacuum, mbar 22 22 23 21

Beholdervolum, liter 10 8 14 28

VL500 55-2 ERGO
Fremtidens våt-/tørrsuger
Artikkelnr.: 107405162

Pålitelig og kompakt våt-/tørrsuger med mange egenskaper  
som gjør den daglige rengjøringen raskere, enklere og sikrere.

• Tømming av beholder uten å fjerne motortopp
• DualFilter (dobbelt filtersystem)
• Tralle

Leveres med: Sugeslange med rørbøy,  
forlengerrør, 3 munnstykker og filter.

VL200 30 PC INOX
Kompakt våt-/tørrsuger
Artikkelnr.: 107406661

VL200 er en kompakt mobil og brukervennlig våt-/tørrsuger 
med Push&Clean filterrenssystem. Med rustfri stålbeholder.

Leveres med: Sugeslange med rørbøy. Forlengerrør i rustfritt 
stål. Gulvmunnstykke til våtsuging + to øvrige munnstykker. 
Støvfilter.

KAMPANJEPRIS 2.250,-
VEIL. PRIS: 3.405,-

KAMPANJEPRIS 3.990,-
VEIL. PRIS: 6.955,-

VP600 HEPA Nordic
Effektiv, med innovatvative løsninger
Artikkelnr.: 41600863

Med mulighet for ledningsfri støvsuging, som gir store 
brukerfordeler og kostnadsbesparelser

• To hastigheter
• HEPA 13 utblåsningsfilter
• Energimerke A

KAMPANJEPRIS 2.590,-
VEIL. PRIS: 4.845,-

Se mer på www.rentarbeid.nilfisk.no
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VP300 HEPA Nordic
En effektiv rengjøringsopplevelse hver gang
Artikkelnr.: 107414284

Nilfisk VP300 er en solid konstruert og holdbar basisstøvsuger, 
utviklet for å få jobben gjort dag etter dag.

• Lettvektsstøvsuger - kun 5,5 kg.
• Lavt støynivå - kun 58 dB(A). Velegnet til rengjøring på dagtid.
• Effektiv filtrering med HEPA 13 utblåsningsfilter.

KAMPANJEPRIS 1.250,-
VEIL. PRIS: 2.245,-

VÅT-/ TØRRSUGERE / VÅR 2019



KAMPANJEPRIS 3.490,-
VEIL. PRIS: 5.725,-

Se mer på www.rentarbeid.nilfisk.no

17

 GD5 BACK HEPA EU VP930 HEPA BLUE
Sugeeffekt, W, l/sek 40 240 

Vacuum, kPa 24 23

Beholdervolum, liter 5 15 

VP930 HEPA BLUE
Effektiv og driftssikker - en respektert 
arbeidshest
Artikkelnr.: 107419000

VP930 er den pålitelige partner til krevende oppgaver på hoteller, 
skoler og sykehus. Robust og stabil med stor kapasitet. 

• Meget lag støynivå
•  Stor kapasitet med 
•  15 liter støvpose
• HEPA H13 filter som standard
• To hastigheter

KAMPANJEPRIS 2.590,-
VEIL. PRIS: 5.285,-

GD5 BACK HEPA EU
Ergonomisk rengjøring
Artikkelnr.: 107417935

En god lett ryggstøvsuger med god vektfordeling  
og lavt støynivå. Stor støvsugerpose.

• Lavt lydnivå for brukeren og omgivelsene
• Kan fås med HEPA filter
• Velegnet til både høyre- og venstrehåndsbrukere
• 100% resirkulerbare komponenter
• 
• Leveres med: Sugeslange, teleskoprør,
• munnstykker, støvsugerposer og HEPA filter
• 5 stk poser 147 1098 500

TØRRSUGERE / VÅR 2019



Se mer på www.rentarbeid.nilfi sk.no

18

GJØR DIN GULVVASK MER

EFFEKTIV
GJØR DIN GULVVASK MER

EFFEKTIV

De første automatiske gulvvaskemaskinene var en 
revolusjon når det kom til å spare tid, penger og arbeids-
timer på rengjøring. I tillegg gjorde de bedre rent. I dag 
finner du maskiner som jobber enda raskere. Og du kan 
velge å sitte eller stå på maskinen, eller å gå etter den. 



Se mer på www.rentarbeid.nilfisk.no
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Der er mange gode grunner til å holde dine gulv rene. Du 
unngår at støv og skitt blir slept med rundt eller virvles opp på 
hyller med varer. Mange opplever også at når gulvene blir holdt 
rene, inspirerer det alle til å holde orden. Ikke bare i varehuset 
eller butikken, men også på det store lageret. 

I dag er gulvvaskemaskinene så allsidige at intet gulv er for  
lite eller for stort, og maskinene klarer alle overflater. Selv sarte 
gulv kan du rengjøre bedre og mer skånsomt med en gulv-
vaskemaskin.

STORE TEKNOLOGISKE FREMSKRITT 
Rengjøringsindustrien er historisk sett ikke anerkjent for  
sin innovasjon. Men dagens rengjøringsutstyr representerer 
faktisk betydelige teknologiske fremskritt, som endrer ren-
gjøringsbransjen i positiv retning. 

Disc- og orbitale gulvvaskere er ikke nye i bransjen. Men de 
systemene som styrer og regulerer bruken av vann, rengjørings-
midler eller børstedekket, er under konstant utvikling. Det sikrer 
bedre rengjøring, økt sikkerhet, bærekraftighet og operatør-
produktivitet.
 

Med maskinenes nye avanserte teknologier har operatøren 
mulighet for automatisk å skifte mellom varierende grader  
i bruken av rengjøringsmidler, endre trykket på børstedekket  
og endre mengden av vann, basert på maskinens hastighet.  
Det reduserer ikke bare tiden som brukes på å tømme og fylle 
rent- og skittenvannstanken, men minimerer også mengden  
av overskytende vann på gulvet som kan utgjøre en sikker hets-
risiko. Og så er mindre vann og kjemikalier til gavn for miljøet.
 
Operatøren kan enkelt skifte mellom forskjellige gulvtyper og 
varierende grader av tilsmussing. Færre tømmings- og påfyl-
lingssyklusser gir en høyere produktivitet og konsekvent renere 
gulve. Med alle disse teknologiene til rådighet på maskinen, har 
operatøren enda bedre mulighet for å gjøre rent effektivt, mer 
sikkert og raskere. 

VELG DEN RETTE GULVVASKEMASKINEN 
Det er flere ting å ta hensyn til når du velger din gulvvaskemaskin. 
Hvor stort er arealet du skal rengjøre? Hvor lett er det å komme 
rundt? Det er avgjørende for om du skal velge en maskin som 
medarbeideren går etter eller kan sitte på. Du skal også tenke på 
overflaten, tilsmussingsgraden, smale passasjer, ramper og heiser. 
Du skal sikre deg en maskin som kan komme rundt alle steder. 
Men fremfor alt skal du velge en maskin som passer til oppgavens 
omfang. Velger du en maskin som er for liten, kan du fort ende 
opp med å bruke mer tid på gulvvasken. 

Våre selgere hjelper deg med å gjennomgå din virksomhet så du 
får den helt riktige maskinen, uansett om ditt gulv er 200 eller 
flere tusen kvadratmeter! 

Med Nilfisk får du produkter som er ergonomisk gjennomtenkte, 
enkle å betjene, har få knapper og intuitiv betjening. Innovative 
løsninger som sikrer at du alltid gjør skinnende rent!

Hos Nilfisk sikrer mange års  
konstant produkt utvikling deg  
raske, effektive og pålitelige 
maskiner med god ergonomi og 
utrolig enkel betjening.

SC2000 53 B COMPLETE
Effektiv rengjøring i høysetet
Artikkelnr.: 9087411020

 SC2000 gulvvaskeren øker arbeidskomforten markant sammenlignet med en 
gå-bak-maskin. Perfekt til rengjøring av kontorer, kjøpesenter, idrettshaller, 
restauranter, hoteller, sykehus og skoler.

• Produktiv: Høy hastighet, 70l tank og 3,5 timers driftstid
• Effektiv: 53 cm vaskebredde og god sugeevne på alle gulvtyper

Leveres med: Innebygget lader, batterier og børste

KAMPAGNEPRIS: 69.290,-
VEJL. PRIS: 112.345,-

Gulvvaskeren er  
vist med ekstrautstyr.

GULVVASKERE / VÅR 2019

 GJØR DIN GULVVASK MER

EFFEKTIV
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SC100 E PREMIUM SC250 34C B SC351 KOMPLETT BR752 ECOFLEX
Vaskebredde, mm 310 340 370 710 

Rent/skittenvannstank, liter 3/4 6/6 11/11 80/80

Produktivitet, m2/t 620 1360 1480 4260 

KAMPANJEPRIS 8.450,-
VEIL. PRIS: 12.785,-

KAMPANJEPRIS 17.490,-
VEIL. PRIS: 27.005,-

KAMPANJEPRIS 94.990,-
VEIL. PRIS: 160.295,-

BR752 ECOFLEX
Aktivt børstedekk - meget god yteevne

Artikkelnr.: CM9087263020-06

Superlavt støynivå og med alle funksjoner fullt integrert.  
Kompakt design.

• Flytende bøstredekk konsept
• Ergonomisk ratt
• lavt støynivå

SC351 KOMPLETT
Til daglig rengjøring av mindre områder
Artikkelnr.: 9087341020

Svært brukervennlig gulvvaskemaskin. Ideell til trange områder,  
og mellom bord og stoler. 

• Vasker og tørker i alle retninger
• Vaskebredde 37 cm

Leveres med:  
innebygget lader, børste og batteri.

KAMPANJEPRIS 21.990,-
VEIL. PRIS: 35.375,-

SC100 E PREMIUM
Perfekt til rengjøring av mindre arealer
Artikkelnr.: 107408103 

• Gulvvask og optørking i en operasjon
• To innstillinger av dosering sikrer effektiv rengjøring

Komplett med cylinderbørste og sugenal.
Eksternt sugeslange kit. 10 m ledning.

SC250 34C B
- en kompakt gulvvasker til rask og 
effektiv rengjøring av harde gulv
Artikkelnr.: 9087380020

• Effektiv: Feier, vasker og tørker gulvet på samme tid 
• 34 cm cylinderbørste eller mikro-fibervalse
• Brukervennlig: Det ergonomiske håndtaket kan 

justeres i faste posisjoner, brukes frittflytende eller 
legges ned ved oppbevaring og transport

Leveres med: Cylinderbørste  
og Lithium Batteri med lader.

GULVVASKERE / VÅR 2019
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SC401 43 BD COMPLETE
Høy og jevn rengjøringsytelse time etter time 
Artikkelnr.: 9087398020

Nilfisk SC401 er en gå-bak gulvvasker som er designet 
for å sikre en bedre produktivitet og redusere de samlede 
rengjøringskostnadene. SC401 er egnet til sykehus, skoler, 
kontormiljøer, kjøpesenter, sportssenter og lignende.

• Lavt energiforbruk. Børstemotor med hastighetsregulering 
avhengig av gulvets tilstand til at vaske og tørre i alle retninger

• Høy produktivitet
• Ergonomisk og brukervennligt

Leveres med: Innebygget batterilader, vedlikeholdsfritt batteri, 
kjemidoseringssystem, børste og Padholder

Finnes også uten drift på hjul

Artikkelnr.: 9087390020 SC401 43 B FULL PKG
Veil.pris: 54.595,-  
Kampanjepris 32.990,-

SC401 43 BD SC500 53 B
Vaskebredde, mm 430 530

Rent/skittenvannstank, liter 30/30 45/45

Produktivitet, m2/t 2150 2650

KAMPANJEPRIS 38.990,-
VEIL. PRIS: 61.415,-

KAMPANJEPRIS55.690,-
VEIL. PRIS: 89.875,-

Drift på hjul

SC500 53 B FULL PKG
Vår bestselger, økonomisk og brukervennlig maskin
Artikkelnr.: 9087400020

SmartKeyTM upgrade
Konstruert til å forbedre produktiviteten og redusere  
de samlede rengjøringsutgiftene.

• 53 cm børstedekk med hastighetsregulering som  
tilpasser seg gulvets tilstand

• Børstedekket heves/senkes elektronisk
• Automatisk regulering av rengjøringsmiddel/vann  

tilpasses gulvvaskerens hastighet
• Dobbelt børstetrykk kan aktiveres etter behov

Leveres med:  
Innebygget lader,  
batterier og børste

GULVVASKERE / VÅR 2019
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SC6000 SC6500
Vaskebredde, mm 863 1000

Rent-/skittenvannstank, liter 190/190 265/265

Produktivitet, m²/t 7740 9000

GULVVASKERE / VÅR 2019

SC6500
Pålitelig og effektiv rengjøring av store arealer

Maskinen har et kraftig børstetrykk og god suge- og tørkeevne.  
Velegnet til rengjøringsoppgaver innenfor industri og handel,  
lagerhaller, parkeringsanlegg mm

• Opp til 5 timers arbeidstid på fullt ladet batteri
• Lett på rattet
• Brukervennlig: Alt startes med en tast, og fargede  

betjeningspunkt

SC6000
Effektiv rengjøring av store arealer

Sitte-på gulvvasker til rengjøring av store innendørs arealer.  

Med SmartFlowTM funksjon. Finnes i flere konfigurasjoner,  

bl.a med sylinder og disk.

• Meget god opptørking med mulighet for dobbel sugemotor
• Elektronisk klikk-på-system til enkel installasjon av børster eller 

padholdere
• Velegnet til alle gulvtyper

Spør om pris

Spør om pris
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SR 1000S
Liten maskin med store resultater
Artikkelnr.: CM908 4201 010-01

Rask og effektiv og liten nok til å komme inn i en heis.  
Kommer til i alle hjørner og kroker.

• Klarer stigninger på opp til 16%
• Kan rengjøre tepper (med tilbehørskit)
• God støvkontroll

KAMPANJEPRIS 69.990,-
VEIL. PRIS: 129.755,-

SW 750 KOMPLETT
Enkel og lydsvak feiing
Artikkelnr.: 908 4701 010

Nilfisk SW750 er en allsidig batteridrevet feiemaskin  
med kjøremotor. Den er ultrakompakt, så den enkelt
kan komme til over alt. Polyesterfilter er standard.

• Kjøremotor
• Innebygget lader og batteri
• Lydsvak - kun 59 dB(A)
• Opptil 2 timers arbeidstid på standard batteri  

og 3,5 timer på stort batteri (tilbehør)

KAMPANJEPRIS 19.990,-
VEIL. PRIS: 30.525,-

SW250 920
- Imponerende effektiv
Artikkelnr.: 50000494

Det har aldri vært enklere å holde lokalene i god og innbydende stand for kunder 
og medarbeidere. Nilfisk gå-bak feiemaskin er imponerende effektiv både på 
uteplasser og innegulv. Den samler opp og fjerner støv, smuss, sand, spiker, bolter, 
sigaretter og så videre opptil seks ganger raskere enn en manuell feiekost.

• Støvfilter følger med for bedre støvkontroll
• Stor avfallsbeholder med bærehåndtak

Finnes også med 1 sidebørste - SW200 700
Artikkelnr.: 50000493
Veil.pris: 3.565,- Kampanjepris 2.649,-

KAMPANJEPRIS 2.990,-
VEIL. PRIS: 4.085,-

SW250 920 SW 750 KOMPLETT SW900 84B COMPLETE SR 1000S
Feiebredde, mm 920 720 825 1000

Avfallsbeholder, liter 38 60 60 50

Produktivitet, m2/t 3680 2880 3715 5500

KAMPANJEPRIS42.990,-
VEIL. PRIS: 66.915,-

SW900 84B Complete
Stor produktivitet
Artikkelnr.: CM9084110010-02

Gå-bak feiemaskin til innedørs og utendørs bruk.  
Forbedrer din daglige produktivitet

• God oversikt over kontrollpanel
• 60 liter feiebeholder
• Elektirsk filterrensesystem

FEIEMASKINER / VÅR 2019
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CS7010 1200D
Suveren kombimaskin til store arealer

Med separat feie- og vaskefunksjon i samme  
arbeidsgang holdes smusset tørt, og man ungår 
vann i avfallsbeholderen. Det sikrer økt produktivitet  
og mindre vedlikehold. CS7010 har et intelligent  
system med elektronisk styrte elmotorer som er lette  
å vedlikeholde. Fås i flere versjoner.

• Skittenvannstanken kan vippes og tas av 
uten verktøy

• Stor 198 liters avfallsbeholder foran med 
hydraulisk løftesystem

• Dobbelte sidebørster feier hele vaskeområdet

Spør om pris

SW5500
Effektiv og komfortabel feiemaskin

En sitte-på feie-/sugemaskin som har størrelsen og kapasiteten 
til å rengjøre store områder i en fei. Det gjør den meget attraktiv 
for rengjøringsbyråer, industrien og produksjon, lagerbygninger, 
distribusjonssentre, idrettshaller, parkeringsplasser ved  
kjøpesenter, parkeringshus osv.

• Automatisk hastighetsnedsettelse i skarpe svinger
• Feier ramper og skråninger med hele 20% stigning Spør om pris

SW4000 B CHARGER + DUSTGUARD SW5500 CS7010 1200D
Feiebredde, mm 1250 1175 1540

Avfallsbeholder, liter 75 150 198

Produktivitet, m2/t 8750 10575 11080

SW4000 B Charger + Dustguard
Effektiv mot skitt, snill mot miljøet

SW4000 er en sitte-på feiemaskin med høytømming, designet 
for maksimal yteevne, pålitelighet, reduksjon av dødtid og lave 
driftskostnader. Maskinen er et svært godt valg til industri, 
produksjon, lager, distribusjonssentre, skolegårder, butikksentre, 
parkeringsplasser, sportssentre mm.

• Forskyvbare fjærbaserte sidebørster hindrer skader på 
vegger og inventar

• OneTouch feiing - aktiverer alle funksjoner samtidig Spør om pris

Leveres i batteri, diesel,  
fuel-cell og LPG modell

FEIEMASKINER / VÅR 2019
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NILFISK GJØR RENT HOS 
STAUNING WHISKY

Det som startet på bakrommet hos den lokale slakteren, er 
i dag en moderne virksomhet som produserer 900.000 liter 
eksklusiv whisky årlig. Stauning Whisky har mottatt noen av 
verdens fremste utmerkelser og nyter utbredt anerkjennelse blant 
internasjonale whiskykjennere. Allikevel holder det vestjyske 
destilleriet begge bena på bakken og insisterer på å fremstille 
whiskyen i overensstemmelse med lange, skotske tradisjoner og 
med råvarer fra lokale landbruk.

Nilfi sk holder produksjonen i gang 
“En spesialisert produksjon krever en spesiell løsning til 
rengjøringen – og det har vi funnet i vårt samarbeid gjennom 
7 år med Nilfisk”, forteller Henning Svoldgaard, som er en av 
grunnleggerne. “Vi malter selv – som det eneste destilleriet 
i Danmark – den rug vi bruker. Med den tradisjonelle 
gulvmaltningen spres kornet ut i 50 m baner direkte på gulvet. 
Når gulvet skal rengjøres mellom maltningene, klarer Nilfisks 
høytrykksvaskere og gulvvaskere det raskt og effektivt, så vi 
unngår dødtid.”

Destilleriet er en utfordring å gjøre rent 
Stauning Whisky holder i dag til på en gammel, totalrenovert 
gård, som bl.a. rommer de fl otte kobberpottene hvor whiskyen 
destilleres over åpen ild og kjelleren med de store, tunge 
eiketrefatene. Henning Svoldgaard påpeker at det er en utfordring 
å gjøre rent her: “Vi må ha gulvvaskere som er enkle å manøvrere, 
og som kan komme rundt på den

meget begrensede plassen. Når vi skal rengjøre tankene våre, er 
høytrykksvaskernes kompakte og ergonomiske design meget godt 
likt hos medarbeiderne.”

Nilfi sk har levd opp til alle forventninger
 “Vi valgte opprinnelig Nilfsk fordi de er kjent for deres gode 
produkter av høy kvalitet, og fordi de er enkle å bruke. Vi er ikke 
blitt skuffet. Alle maskiner fungerer upåklagelig og har en intuitiv 
betjening som gjør det lett og sikkert for oss å bruke dem. Har 
det en sjelden gang vært noe i veien, har vi straks fått problemet 
løst, så vi raskt kunne komme videre. For oss er tiden en helt 
avgjørende faktor. Vi arbeider med levende prosesser som vi ikke 
kan stoppe hvis en rengjøringsmaskin bryter sammen,” forteller 
Henning Svoldgaard. 

Nilfi sk fl ytter med til nytt destilleri 
Virksomheten utvider produksjonen og oppfører nye 
produksjonsbygninger. De nye 4.000 m² vil inneholde fasiliteter 
til maltning, maling, gjæring, destillering, lager og påfylling av 
fat og fl asker. Også her kommer maskiner fra Nilfi sk til å gjøre 
rent. “Vi får behov for fl ere rengjøringsmaskiner til våre nye 
byggninger, og vi fortsetter det gode samarbeide med Nilfi sk. 
Vi er i full gang med å fi nne den riktige løsningen, og også på 
dette punktet opplever vi en særdeles kompetent og engasjert 
samarbeidspartner i Nilfi sk,” avslutter Henning Svoldgaard.

Destilleriet bruker 
SC100 og SC500 

gulvvaskere samt MC 
5M høytrykksvasker til 

rengjøringen
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Nilfi sk AS
Bjørnerudveien 24, N-1266 Oslo
Tlf: +47 22 75 17 80
kundeservice.no@nilfi sk.com
www.nilfi sk.no

Tilbudene gjelder til 31.07.2019. Samtlige priser 
er eks. mva, miljøavgift og WEEE avgift. Det tas 
forbehold om endringer av tekniske data, priser 
og trykkfeil, samt utgående/utsolgte produkter. 
Maskiner kan være vist med ekstra tilbehør.

Vi vet at ulike kunder har forskjellige behov 
for service. Når du inngår en service-avtale 
med Nilfi sk, har du mulighet til å 
velge mellom forskjellige serviceløsninger: 

• Nilfi sk STANDARD
• Nilfi sk PLUS
• Nilfi sk PREMIUM

Løsningene omfatter fra 1-4 årlige 
servicebesøk, mulighet for 24 timers 
responstid mv. 

Se mer på www.nilfi sk.no eller kontakt 
vår serviceavdeling på tlf. 22 75 17 75
service.no@nilfi sk.com

Forhandler: 

SERVICE & VEDLIKEHOLD
Registrer din nye rengjøringsmaskin og 
tegn en serviceavtale, så får du GRATIS 
servicesjekk og utvidet garanti. 

STANDARD PLUS PREMIUM


