
 

Produktkatalog 2018



93



1

Välkommen till en 
ny era inom smart 
rengöring

Under mer än 100 år har Nilfisk lett utvecklingen av ny teknik 
för förbättrad rengöring. Med Horizon vänder vi upp och ner 
på branschen genom att ta tekniken vidare till nivåer som 
tidigare var otänkbara. Med Horizon stakar vi ut kursen för ett 
långsiktigt, strategiskt utbud av autonoma och uppkopplade 
rengöringslösningar som i grunden förändrar hur vi ser på 
produktivitet och total ägandekostnad. 

Men Horizon är mer än bara en serie rengöringsprodukter 
eller tekniker, det är det första steget för att i grunden ändra 
inriktning för rengöringsbranschen och vad det innebär för er 
verksamhet. Vårt åtagande är att ge er bättre kontroll, ökad 
flexibilitet och bättre resultat och större besparingar på ett 
sätt som är så enkelt att du kommer att undra varför det inte 
alltid varit så här.
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Framtiden inom 
golvrengöring är här

Lanseras i utvalda  
länder under 2018

Nilfisk Liberty A50 är en smart, enkel och mycket tillförlitlig 
självgående maskin som är kraftfull nog att flerdubbla 
effek tiviteten inom alla rengöringsprogram. Den klarar åter
kommande uppgifter med konstant prestanda och minimalt 
med utbildning, men viktigast av allt: den tid som normalt 
läggs på att köra en kombimaskin kan man nu istället 
omfördela för mer fokuserad och effektiv rengöring.

Vår avancerade teknik känner av hela rummet under en enda 
passage. Sensorerna har optimerats för att snabbt och säkert 
styra maskinen samtidigt som den upptäcker och undviker 
hindren. Det enkla och tydliga gränssnittet gör denna själv
lärande kombimaskin fantastiskt användarvänlig och ger 
timtals oberoende rengöring.



Baserat på vår gedigna kunskap om dina behov, utmaningar och dagliga arbetsmiljö,  
arbetar vi dedikerat för att leverera rätt lösningar och för att förbättra din produktivitet,  
så att du kan fokusera på att göra ditt jobb.

INDUSTRIER
– många olika rengörings
uppgifter – en leverantör

Industrin är i hög grad beroende av  
de bästa tekniska och ekonomiska 
lösningarna för att utföra olika  
rengöringsuppgifter i företagets 
många produktionsområden. 

Nilfisk har under många år varit en 
pålitlig partner för stora företag på 
marknaden och den bästa leveran
tören av rengöringssystem inom 
både lätt och tung industri. 

Med våra standardmaskiner och våra 
skräddarsydda lösningar kan du upp 
rätthålla en ren, säker och effektiv 
produktionsmiljö – både inomhus 
och utomhus.

STÄDBOLAG
– förstklassig prestanda i en 
konkurrensutsatt marknad

Vi strävar efter att stärka din kon
kurrenskraft med användarvänliga 
och innovativa lösningar som ökar 
din produktivitet och förbättrar dina 
kundrelationer. 

Med vårt Total Careprogram 
erbjuder vi oss att optimera alla 
aspekter av ditt företag – allt från 
anbud till finansiering och hantering 
av den dagliga driften med minsta 
möjliga stilleståndstid.

Vi erbjuder hjälp med alla maskin
relaterade utmaningar, så att du kan 
spara både tid och pengar och sam
tidigt bidra till det allmänna hälsotill
ståndet i ditt företag. Vi vet att du 
har som mål att tillfredsställa dina 
kunder, så vårt mål är att hjälpa dig 
med att överträffa förväntningarna 
och samtidigt spara pengar. 

INSTITUTIONER
– ren, säker och attraktiv miljö

Vi hjälper dig genom att erbjuda  
professionella städmetoder till nytta 
för din verksamhet. 

Våra rengöringslösningar bidrar till 
att upprätthålla en ren, säker och 
attraktiv miljö – både inomhus och 
utomhus. 

Med vår utrustning kan du enkelt 
rengöra i trånga utrymmen och i 
ljudkänsliga miljöer – eftersom våra 
maskiner är extremt lättmanövrerade 
och har låg ljudnivå. 

Våra lösningar hjälper dig att hålla 
gator, parker och andra offentliga 
platser rena och snygga. 

 



 

Varje dag, världen över, behöver människor rena arbets
platser, institutioner, fabriker, sjukhus, skolor, flygplatser 
och hem. I takt med att världens befolkning ökar och  
levnadsstandarden blir högre ställs även allt högre krav  
på rengöring och bättre livskvalitet.

Med över 100 års erfarenhet inom rengöringsteknik  
erbjuder Nilfisk konstanta innovationer som leder  
branschen framåt, dels när det gäller våra produkter  
och dels vår expertkunskap som servicepartner.

Våra lösningar hjälper kunder över hela världen, både  
företag och konsumenter, att hålla anläggningar och  
hus håll rena. Genom att bistår våra kunder med världs
ledande rengöringsteknik banar vi väg för en säkrare, 
renare och produktivare vardag.

Vi hjälper dig att bli miljövänligare
Vi på Nilfisk arbetar konstant med att sätta nya standarder 
för branschen och de rengöringstjänster som vi erbjuder. 
Nilfisk är stolta över att ha undertecknat FN:s Global  
Compact och Carbon Disclosure Project. Detta innebär  
att vi även har ett nära samarbete med våra leverantörer 
för att få dem att skriva under och förbinda sig till  
principerna i FN:s Global Compact.

Vi fokuserar på vår egen interna resursförbrukning och  
vi arbetar aktivt för att minska vårt koldioxidavtryck.

Våra produktionsanläggningar är certifierade enligt miljö
styrsystemen ISO 9001 och ISO 14001 och vi samlar in 
detaljerade uppgifter om och övervakar alla utsläpp från 
vårt företag.

ISO 9001 säkerställer ett standardiserat förfarande för 
grundläggande hantering av produktionen genom att  
säkerställa specifika standarder.

ISO 14001 säkerställer miljöförvaltning och kräver ett 
miljö  styrsystem som behandlar förlopp och aktiviteter  
som rör styrning och kontroll av dagliga miljöändamål.

Vi fokuserar på att sänka er totala driftkostnad och 
maximera avkastningen på era investeringar genom att 
utveckla effektiva, lättanvända och tillförlitliga produkter 
med bättre miljöprestanda som använder mindre energi, 
vatten och rengöringsmedel. Vår målsättning är att utföra 
mer med mindre, vilket ger lägre kostnader för dig som 
kund samtidigt som det ger ett bättre miljöavtryck.

Nilfisk – hjälper dig hela vägen
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Produktöversikt

Profesionella 
dammsugare

VL200
Profesionella 
dammsugare

VL50075
Profesionella 
dammsugare

VL50055
Profesionella 
dammsugare

VL50035
Profesionella 
dammsugare

GU700A
Profesionella 
dammsugare

VU500

Industri 
dammsugare

IVB 9610L
Industri 
dammsugare

VHS 40/42 M/H
Industri 
dammsugare

GM80P
Industri 
dammsugare

R serien
Industri 
dammsugare

VHW420/421/440
Industri 
dammsugare

VHW320/321
Industri 
dammsugare

VHW310/311

Industri 
dammsugare

IVT1000
Industri 
dammsugare

ECOOIL
Industri 
dammsugare

VHO200
Industri 
dammsugare

VHC110200
Industri 
dammsugare

39973997W
Industri 
dammsugare

37073907
Industri 
dammsugare

VHW200211
Industri 
dammsugare

VHS110 CR

Kombi 
skurmaskiner

SC250
Kombi 
skurmaskiner

SC100IVB 995 ATEX TYP 22
Industri 
dammsugare

IVB 7X  ATEX TYP 22
Industri 
dammsugare

IVB 965 SD XC
Kombi 
skurmaskiner

CA 330

Profesionella 
dammsugare

GD5 Battery
Profesionella 
dammsugare

GD5/10 BACK/FLY
Profesionella 
dammsugare

UZ964 ERGOCLEAN 
Profesionella 
dammsugare

VP930
Profesionella 
dammsugare

VP600
Profesionella 
dammsugare

VP300
Profesionella 
dammsugare

VP100
Profesionella 
dammsugare

VP600 Battery

Industri 
dammsugare

CTS22/40/CTT40
Industri 
dammsugare

T30S
Industri 
dammsugare

VHS110 ATEX
Industri 
dammsugare

S2S3
Industri 
dammsugare

S2BS3B
Industri 
dammsugare

118
Industri 
dammsugare

T serien & TPlus serien
Industri 
dammsugare

VHS120

Industri 
dammsugare
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Produktöversikt

Sopmaskiner

SR1601
Sopmaskiner

SW4000
Sopmaskiner

SR1101
Sopmaskiner

SR1000S
Sopmaskiner

SW900
Sopmaskiner

SW750
Sopmaskiner

SW200/250

Kombi 
skurmaskiner

BR755/755C/855
Kombi 
skurmaskiner

SC2000
Kombi 
skurmaskiner

SC1500
Kombi 
skurmaskiner

SC800
Kombi 
skurmaskiner

BA651/751
Kombi 
skurmaskiner

BR652/752/752C

Kombimaskiner

CS7010
Kombi 
skurmaskiner

SC8000
Kombi 
skurmaskiner

SC6500
Kombi 
skurmaskiner

BR850S
Kombi 
skurmaskiner

SC6000

Polermaskiner

UHR701700
Polermaskiner

BU800
Polermaskiner

BU500

Singelskur 
maskiner

FM400 D
Singelskur 
maskiner

FM400 H
Singelskur 
maskiner

FM400 L
Singelskur 
maskiner

PS333A
Sopmaskiner

SW8000
Sopmaskiner

SW5500

Kombi 
skurmaskiner

BA/CA 551/611
Kombi 
skurmaskiner

SC500
Kombi 
skurmaskiner

SC450
Kombi 
skurmaskiner

SC430
Kombi 
skurmaskiner

SC401
Kombi 
skurmaskiner

SC351
Kombi 
skurmaskiner

SC530

Mattmaskiner

ES300
Mattmaskiner

AX14



Total careprogrammet för städbolag

Total Careprogrammet består av tre element, som var  
för sig är utvecklade för att hjälpa dig med att lösa dina 
rengöringsuppgifter så problemfritt och kostnadseffektivt 
som möjligt.

I vårt Total Careprogram erbjuder vi att optimera alla  
aspekter av ditt företag – allt från anbud till finansiering 
och hantering av den dagliga driften med minsta möjliga 
stilleståndstid. Vi är övertygade om att vårt omfattande 
erbjudande om att lösa dina maskinrelaterade uppgifter 

gör att du sparar både tid, pengar och besvär. Nilfisk  
hjälper dig med att öka effektiviteten – och samtidigt 
reducera kostnaderna.

Optimering av verksamheten
Nilfisks Total Careprogram är en flexibel lösning baserad 
på faktorer, som kompletterar varandra, och som var för 
sig är utvecklade för att öka kostnadseffektiviteten i din 
verksamhet.

Oöverträffad rengöring 
Cleaning Excellence hjälper dig med att hitta den mest 
effektiva lösningen på din rengöringsuppgift. Du sparar  
tid och pengar ända från den inledande utvärderingen  
och hela vägen fram till den dagliga driften med vårt 
TrackCleansystem för styrning av maskinparken. Mot  
bakgrund av olika faktorer som exempelvis löneutgifter, 
rengöringstider och rengöringsytor hittar Cleaning  
Excellence den mest effektiva lösningen för dig – baserat 
på Nilfisks marknadsledande maskiner och expertis.

Flexibel finansiering 
Välj den finansieringslösning, som passar bäst för din  
verksamhet: köp, leasing, långtidshyra eller korttidshyra.

Säker service 
Med vårt servicekoncept understödjer vi de produkter vi 
leverer med branschens bästa lösningar gällande service 
och support. Vårt mål är att så långt som möjligt undvika 
driftsstopp. Som din samarbetspartner under hela proces
sen erbjuder Nilfisk oöverträffad kundvård för att säker
ställa en så effektiv rengöringslösning som överhuvudtaget 
är möjligt.

Hantering av maskinparken
Systematisk hantering av rengöringsprocessen ger dig 
både helhetsbilden och kontroll av detaljerna. Vårt system 
för maskinparkshantering spårar och insamlar de data du 
behöver för att göra planeringen mer effektiv. Du kommer 
att kunna minska de totala kostnaderna för städning och 
öka servicenivån genom att implementera tre innovativa 
lösningar: QRkoder, Total Machine Overview och  
TrackClean™.

OÖVERTRÄFFAD 
RENGÖRING

SÄKER  
SERVICE 

FLEXIBEL 
FINANSIERING

HANTERING AV 
MASKINPARKEN 
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Läs mer om dammsugare på www.nilfisk.se

Sugförmågan beror till stor del på filtrets kvalitet
Alla dammsugare från Nilfisk har hög sugeffekt, effektiv  
filtrering och kompakt design. De har reglage som är 

enkla att använda, är lättmanövrerade och har stabil  
konstruktion – allt för att de ska kunna användas år efter år.

Dammsugare för kommersiell användning

Låg energiförbrukning
Vi har högt anseende för vår design över hela världen.  
Förutom den unika designen är alla dammsugare från  
Nilfisk mycket tysta, effektiva och energibesparande.

Kraftfulla och driftssäkra motorer
Alla dammsugarmotorer från Nilfisk är robusta och pålit
liga och har hög sugeffekt och låg ljudnivå. De är utfor
made med industriell design och professionell rengöring  
i åtanke. En oskyddad dammsugarmotor har begränsad 
livslängd, oavsett hur kraftfull den är. För att skydda 
motorn så mycket som möjligt är den försedd med ett 
bra filter som håller tillbaka större partiklar och förhindrar 
motorn från att skadas.

Låg ljudnivå medför lägre omkostnader
Städning på dagtid är sunt förnuft. Tidigare utförde  
bullriga och skrymmande dammsugare jobbet, men på  
ett opraktiskt sätt. Nilfisk väldesignade dammsugare  
med låg ljudnivå gör inte bara rengöring på dagtid till  
en möjlighet – utan till den smartaste lösningen!

Filtren förbättrar inomhusklimatet
Ett filtersystem omfattar en rad olika element som fångar 
upp dammet: dammsugarpåsen, motorfiltret och utblås
filtret. De flesta av Nilfisk dammsugare kan fås med HEPA 
filter som fångar upp 99,95% av alla partiklar över 0,1μ.
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Vad innebär detta för dig?
• Du som kund kan vara trygg i vetskapen att vi som leverantör av produkterna följer aktuell lagstiftning
• Du får en energimärkning i förpackningen
• Du kan spara pengar genom att investera i högkvalitativa energibesparande produkter
• Du kommer att minska ditt företags miljöpåverkan

Energimärkning

Nya bestämmelser rörande energi och ekodesign, utfärdat av EU

Annual energy consumptions mentioned are all indica-
tive. They are based on 50 cleaning tasks. Actual annual 
energy consumption will depend on how the appliance 
is used.
Prated:

70dB

11
kWh/annum

++

+++ A
 A
 A
 A
 B
 C
 D

+

 A++

665/2013-II

ABCDEFGABCDEFG

ABCDEFG

VP600 ECO HEPA   107418540

330W

107418642

Visar aktuella energimärkningar

Visar produktens energimärkning

Visar dammemissionsklass

Visar energiförbrukning/år med 
medföljande munstycke

Visar produktens ljudeffektsnivå  
(IEC/EN 60335269)

Visar dammupptagning på hårt golvVisar dammupptagning på matta

Så här läser man etiketten:

Du känner kanske redan till energimärkningen från tvättmaskiner, kylskåp och andra hushålls
maskiner. Nu står vi redo att även införa denna energimärkning på våra torrdammsugare, både  
för konsument och för kommersiellt bruk.

Från och med september 2017 gäller nya bestämmelser inom EU – Energimärkning och krav  
på ekodesign för att reducera dammsugarnas energiförbrukning. Gäller ENDAST för Nilfisk 
kommersiella torrdammsugare.
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Ergonomisk design för felfri och effektiv rengöring

VP100 – Proffsdammsugare

TEKNISKA DATA VP100

Energiklass

Årlig energiförbrukning (kWh/år) 35

Dammupptagning på matta E

Dammupptagning på hårt golv D

Dammemissionsklass F

Ljudeffektnivå (IEC/EN 60335269) (dB(A)) 75

Upptagen effekt  (W) 880

Sugeffekt mätt vid rör (W) 192

Luftmängd (l/sek.) 30

Dammpåse kapacitet (l) 8.5

Mått, L x B x H (mm) 340x320x340

Kabellängd (m) 8

Vikt (kg) 5.2

EGENSKAPER

Tillbehörsförvaring •

Elkabelförvaring •

STANDARDUTRUSTNING

Sugslang komplett svart Ø32 147 0765 500

Rundborste Ø32 140 8244 500

Fogmunstycke 153 mm Ø32 147 0146 500

Huvudfilter kit VA81235

Motor förfilter VA85064

Utblåsfilter VA81413

Stålrör 32/500 mm åtgår 2 140 8246 040

ARTIKELNUMMER 50000470

VP100 erbjuder dig en enkel rengöringslösning.  
Den intuitiva designen för enkel användning säkrar  
att dammsugaren kan användas med mycket lite 
instruktioner.

• Intuitiv på/avknapp
• Kompakt kabelförvaring
• Säker förvaring av tillbehör
• Enkelt byte av dammpåse

Vakuum

22 kPa

Dammpåse  
kapacitet

8.5 liter

Sugeffekt

192 W
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Den pålitliga dammsugaren för vardagsbruk – i en lätt och ergonomisk design

VP300 – Proffsdammsugare

Vakuum

22 kPa

Dammpåse  
kapacitet

10 liter

Sugeffekt

215 W

TEKNISKA DATA VP300 Basic VP300 ECO HEPA VP300 HEPA Nordic VP300 HEPA Nordic 
Teleskop

Energiklass

Årlig energiförbrukning (kWh/år) 32 14 28 28

Dammupptagning på matta C C na na

Dammupptagning på hårt golv C B E E

Dammemissionsklass A A A A

Ljudeffektnivå (IEC/EN 60335269) (dB(A)) 73 69 73/70 73

Upptagen effekt  (W) 800 400 800/400 800

Sugeffekt mätt vid rör (W) 215 110 215/110 215

Luftmängd (l/sek.) 32 25 32/25 32

Vakuum v./ munstycket (kPa) 22 15 22/15 22

Dammpåse kapacitet (l) 10 10 10 10

Mått, L x B x H (mm) 395x340x390 395x340x390 395x340x390 395x340x390

Kabellängd (m) 10 10 15 15

Vikt (kg) 5.5 5 5.5 5.5

EGENSKAPER

Löstagbar kabel • •

Dammpåse 1 st. • • • •

Med fast elkabel • •

HEPA filtrering • • • •

Två hastigheter •

Hepa 13 utblåsfilter • • • •

STANDARDUTRUSTNING

Sugslang komplett svart Ø32 147 0765 500 147 0765 500 147 0765 500 147 0765 500

Fogmunstycke 107408039 107408039 107408039 107408039

Parkettmunstycke 32/300 mm clip svart 140 6700 540 140 6700 540

Rundborste Ø32 140 8244 500 140 8244 500 140 8244 500

Fogmunstycke 153 mm Ø32 147 0146 500 147 0146 500

Kombimunstycke RD295P med clip 107417790

HEPA 13filter 147 1250 600 147 1250 600 147 1250 600 147 1250 600

Påsfilter 147 1432 500 147 1432 500 147 1432 500 147 1432 500

Elkabel, 15 m, avtagbar 107402901 107402901

Teleskoprör 107403804

Teleskoprör 011 8130 500 011 8130 500

Stålrör 32/500 mm åtgår 2 140 8246 040

ARTIKELNUMMER 107415322 107415311 41600870 107414284

Nilfisk VP300serien är en enkel, välbyggd och mycket 
hållbar maskin som du kan lita på gör jobbet dag in 
och dag ut. Optimal för rengöring av kontor, hotell rum, 
butiksytor och liknande användningsområden.

Nilfisk VP300serien har toppklassad filtrering med 
H13 HEPAutblåsfilter som standard på alla versioner. 
På så sätt bibehålls en hög luftkvalitet i området som 
rengörs.

• Klassens bästa kapacitet, vilket innebär  
mindre tid på att byta dammsugarpåsar

• Vikt från bara 5 kg gör maskinen enkel  
att flytta mellan olika platser

• Låg ljudnivå, från 58 dB(A), gör att maskinen  
passar bra för rengöring på dagtid

• Säker och lättåtkomlig förvaring av  
tillbehör och elkabel

• Utvalda versioner har orange avtagbar kabel
• Hög filtreringsnivå med HEPAfilter
• Dubbla hastigheter för många olika  

användningsområden
• VP300 kan säkert och bekvämt bäras  

med en hand
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TEKNISKA DATA VP930 ECO HEPA EU VP930 HEPA Basic Nordic VP930 HEPA Standard 
Nordic

VP930 HEPA Plus Nordic

Energiklass

Årlig energiförbrukning (kWh/år) 14 26 31 31

Dammupptagning på matta C Ej relevant C C

Dammupptagning på hårt golv B D C C

Dammemissionsklass A A A A

Ljudeffektnivå (IEC/EN 60335269) (dB(A)) 66 70 70/66 70/66

Upptagen effekt (W) 400 760 760/400 760/400

Sugeffekt mätt vid rör (W) 120 240 240 240

Luftmängd (l/sek.) 26 33 33 33

Vakuum v./ munstycket (kPa) 16 23 23 23

Dammpåse kapacitet (l) 15 15 15 15

Kabellängd (m) 15 15.5 15.5 15.5

Vikt (kg) 7.9 7.9 7.9 7.9

Mått, L x B x H (mm) 440x390x330 440x390x330 440x390x330 440x390x330

Huvudfilter typ HEPA 13 HEPA 13 HEPA 13 HEPA 13

Ljudtrycksnivå IEC/EN 60335269 dB(A) 53 57 57/53 57/53

EGENSKAPER

Invändigt målad behållare • • • •

Dammpåse 1 st. • • • •

HEPA filtrering • • • •

Två hastigheter • •

STANDARDUTRUSTNING

Slang kompl. 140 2782 500 140 2782 500 140 2782 500 140 2782 500

Parkettmunstycke 32/300 mm clip svart 010 3098 500

Parkettmunstycke 32/300 mm clip svart 140 6700 540

Fogmunstycke plast 32 mm 011 3104 500 011 3104 500

Borstetextilmunstycke 107417790 107417790 107417790

Kombimunstycke RD295P med clip 107418965

Huvudfilter skum 140 1515 500 140 1515 500 140 1515 500 140 1515 500

Motorfilter 140 1535 510 140 1535 510 140 1535 510 140 1535 510

HEPA 13 filter 147 1250 600 147 1250 600 147 1250 600 147 1250 600

Teleskoprör 011 8130 500 011 8130 500 011 8130 500 011 8130 500

Kabel 15 m orange 107407565 107407565 107407565

ARTIKELNUMMER 107415450 107415560 107415561 107415562

Nilfisk VP930 är en tillförlitlig partner för krävande 
rengöringsuppdrag på hotell, skolor, kontor och 
sjukhus. Tålig och stabil med stor dammsugarpåse  
med en kapacitet på 15 liter. Den smarta designen  
ger ett optimerat luftflödesmönster och reducerar  
energiförlusten till ett absolut minimum, vilket gör den 
till en av världens tystaste professionella dammsugare.

En välkänd och respekterad arbetshäst – effektiv och driftsäker  
för rengöring av stora områden

GD 930 / VP930 – Proffsdammsugare

• Enastående ljudnivå
• Enastående hållbarhet med robust stålbehållare
• Komponenter av hög kvalitet
• Stor kapacitet
• HEPA H13 utblåsfilter som standard
• Parkeringslösning som standard
• Hållbar stålbehållare och dammsugarpåse på 15 liter
• Utvalda versioner har dubbla hastigheter

Dammpåse  
kapacitet

15 liter

Sugeffekt

från 120W 

till 240 W

Vakuum

från 16 kPa 

till 23 kPa
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Effektiv och energibesparande

VP600 – Proffsdammsugare

TEKNISKA DATA VP600 ECO HEPA VP600 Nordic VP600 Plus

Energiklass

Årlig energiförbrukning (kWh/år) 11 26 26

Dammupptagning på matta C C C

Dammupptagning på hårt golv C A A

Dammemissionsklass A A A

Ljudeffektnivå (IEC/EN 60335269) (dB(A)) 70/74 74/70 74/70

Upptagen effekt  (W) 330/550 730/330 730/330

Sugeffekt mätt vid rör (W) 75/155  200/75 200/75

Luftmängd (l/sek.) 24/28 30/24 30/24

Vakuum v./ munstycket (kPa) 15/18 22/15 22/15

Dammpåse kapacitet (l) 8 8 8

Mått, L x B x H (mm) 480x300x270 480x300x270 480x300x270

Kabellängd (m) 15 (avtagbar) 15 (avtagbar) 10 (kabelvinda)

Vikt (kg) 7 7 7

Ljudtrycksnivå IEC/EN 60335269 dB(A) 58/62 62/58 62/58

EGENSKAPER

Löstagbar kabel • •

Dammpåse 1 st. • • •

Två hastigheter • • •

HEPA filtrering • • •

Automatisk kabelvinda •

Ergonomiskt handtag • • •

STANDARDUTRUSTNING

Sugslang komplett svart Ø32 147 0765 500 147 0765 500 147 0765 500

Fogmunstycke 107408039 107408039 107408039

Kombimunstycke NA38   107418965

Munstycke hårda golv 350 mm kit 107413080

Rundborste Ø32 140 8244 500 140 8244 500 140 8244 500

NE10 munstycke 107413075 107413075

HEPA 13filter 147 1250 600 147 1250 600 147 1250 600

Säckfilter basic 107413056 107413056 107413056

Elkabel, 15 m, avtagbar 107402901 107402901

Kabelmodul avtagbar EU 107413048

Kabelmodul avtagbar EU 107413044 107413044

Teleskoprör 011 8130 500 011 8130 500

ARTIKELNUMMER 107418540 41600863 41600861

Nilfisk VP600 är ett effektivt och avancerat val som  
ger kostnadseffektiv rengöring, t.ex. på hotell, för  
städföretag, restauranger, kontor och institutioner.
VP600 erbjuder många olika egenskaper och du 
kan alltid hitta exakt den version som uppfyller dina 
specifika rengöringsbehov. Välj den kabellösning som 
bäst passar dig och reducerar rengöringstiden och 
förbättra rengöringsförloppet. Bra användarfördelar 
och smarta designerbjudanden som ger dig exakt vad 
du kan förvänta dig av en dammsugare från Nilfisk.

• 330/550 W eller 730/330 fläktenhet med  
energiklasser från A++ till A

• Dubbel hastighetsfunktion för optimerad  
energiförbrukning och rengöringsprestanda

• HEPAutblåsfilter är standard
• Ny magnetisk stängning av dammbehållaren  

säkerställer hög tillförlitlighet och enkel  
användning

• Finns med standardkabel, avtagbar kabel  
eller kabelvinda

• Klassens bästa ljudnivå

Dammpåse  
kapacitet

8 liter

Sugeffekt

från 155W 

till 200 W

Vakuum

från 15 kPa 

till 22 kPa
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TEKNISKA DATA VP600 Battery

Effekt (W) 650

Sugeffekt mätt vid rör (W) 45/116

Luftmängd (l/sek.) 21.7/26.7

Dammpåse kapacitet (l) 8

Mått, L x B x H (mm) 480x300x270

Vikt (kg) 7,2  

Vikt inkl. batteri (kg) 10

Batterikapacitet (Ah) 7.8

Ljudtrycksnivå vid 1,5 m med munstycke (dB(A) ISO11203) 55/61

Strömförbrukning (W) 190/465

Batteridrifttid (min) 60/30

Batteriladdnings tid (min) 40

Filtertyp H13

EGENSKAPER

Dammpåse 1 st •

Batteriversion •

HEPA H13 huvudfilter •

STANDARDUTRUSTNING

Sugslang komplett svart Ø32 147 0765 500

Parkettmunstycke 32/300 mm clip svart 140 6700 540

Rundborste Ø32 140 8244 500

Kombimunstycke RD295P med clip 107417790

Flexibelt fogmunstycke Ø32, långt 107408039

Säckfilter, basic 107413056

HEPA filter H13 147 1250 500

Teleskoprör 011 8130 500

Kabelladdare 107418149

Batteri LI 36V 10S4P 9100002070

Batteriladdare LI 500W 107417770

ARTIKELNUMMER 41600821

VP600 Batteri dammsugaren är en flexibel maskin med 
två hastigheter och bästa produktivitet – tack vare dess 
sladdlösa mobilitet och drifttid på upp till 60 minuter. 
Med en laddningstid på endast 40 minuter kan  
maskinen användas nonstop genom att byta mellan 
två 36V Lithium batterier.

Sladdlös dammsugare när det är som bäst

VP600 Battery – Proffsdammsugare

• Hög produktivitet med upp till 60 minuters  
drifttid på fulladdat batteri

• Snabb batteriladdning på bara 40 minuter ger 
kontinuerlig drift om två batterier används

• Utmärkt rengöringsprestanda med boostfunktion 
för tuff rengöring

• Batteridriven rengöring ger större frihet och 
användar vänlighet för att rengöra överallt utan 
behov av el och utan att släpa runt på och snurra 
upp kabeln

• Säker rengöringsmiljö utan risk för att gäster eller 
användare snubblar över sladden

• Batteri med mycket bra livslängd och pålitlighet: 
intelligent Nilfisk teknologi övervakar 36V Lithium 
batteriet både under användning och laddning

• Klassens bästa ljudtrycksnivå från endast 55 dB(A), 
säkerställer kostnadseffektiv rengöring under 
dagtid.

Vakuum

8.6/12.9  
kPa

Dammpåse  
kapacitet

8 liter

Sugeffekt

116 W
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Höftburen dammsugare för trånga utrymmen

UZ 964 Ergoclean – Proffsdammsugare

Vakuum

19 kPa

Dammpåse  
kapacitet

2,2 liter

Sugeffekt

130 W

TEKNISKA DATA UZ 964

Energiklass

Årlig energiförbrukning (kWh/år) 22.4

Dammupptagning på matta Ej relevant

Dammupptagning på hårt golv E

Dammemissionsklass C

Ljudeffektnivå (IEC/EN 60335269) (dB(A)) 79

Upptagen effekt  (W) 660

Sugeffekt mätt vid rör (W) 130

Luftmängd (l/sek.) 25

Vakuum v./ munstycket (kPa) 19

Dammpåse kapacitet (l) 2.2

Mått, L x B x H (mm) 37x21x20

Kabellängd (m) 15

Vikt (kg) 5.5

EGENSKAPER

Dammpåse 5 st. •

STANDARDUTRUSTNING

Slang kompl. 140 5691 000

Golvmunstycke med borst Ø32 107407311

Fogmunstycke plast 32 mm 010 3098 500

Borstetextilmunstycke 011 3104 500

HEPA filter 140 7160 010

Sugrör, aluminium Ø32, 500 mm 011 6431 500

Filterpåsar (5 st) 140 6554 010

ARTIKELNUMMER 107418606

Nilfisk UZ 964 kommersiell dammsugare har kompakt 
design som gör den perfekt för användning i trappor 
eller trånga, svåråtkomliga utrymmen där det är svårt 
att dra fram en konventionell dammsugare. Den låga 
vikten och ergonomin gör maskinen bekväm att  
använda, utan att belasta operatörens rygg och axlar.

• Ergonomisk design som inte belastar  
axlar och ryggrad

• Låg vikt – bara 3,1 kg
• Ingen maskin att dra runt eller knuffa
• 15 m kabel ger stor arbetsräckvidd
• Praktisk tillbehörsförvaring i bältet
• HEPA12 utblåsfilter som standard
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Bekväm och praktisk dammsugning

GD 5/10 – Proffsdammsugare

TEKNISKA DATA GD10 BACK GD5 BACK Premium

Energiklass

Årlig energiförbrukning (kWh/år) 33 33

Dammupptagning på matta D D

Dammupptagning på hårt golv D D

Dammemissionsklass B B

Ljudeffektnivå (IEC/EN 60335269) (dB(A)) 76 76

Upptagen effekt  (W) 780 780

Sugeffekt mätt vid rör (W) 225 225

Luftmängd (l/sek.) 33 33

Vakuum v./ munstycket (kPa) 22 22

Dammpåse kapacitet (l) 10 5

Mått, L x B x H (mm) 380x260x570 380x260x570

Kabellängd (m) 15 15

Vikt (kg) 5 4.5

EGENSKAPER

Eluttag för motormunstycke •

STANDARDUTRUSTNING

Sugslang komplett 147 1236 500 147 1236 500

Rundborste Ø32 140 8244 500 140 8244 500

Fogmunstycke gummi 22302100 22302100

Kombimunstycke RD295P med clip 107417790 107417790

HEPA 13filter 147 1250 600 147 1250 600

Filterpåse 10 liter 147 1099 500

Filterpåse 5 liter 147 1100 500

Ryggplatta 147 1246 510 147 1246 510

Teleskoprör 011 8130 500 011 8130 500

Filterpåsar 5 liter (5 st) 147 1098 500

ARTIKELNUMMER 107417927 107417935

Nilfisk GD 5/GD 10 ryggsäcksdammsugare uppfyller 
alla kriterier, med samma tekniska framsteg som finns 
i alla produkter från Nilfisk, vilket ger snabb, produktiv 
rengöring till en kostnad som inte spräcker er budget.
Det finns många saker som måste finnas på en bra 
ryggsäcksdammsugare. Den ska vara lätt med jämn 
viktfördelning och ljudnivån måste vara så låg som 
möjligt. Utan dessa grundläggande egenskaper blir en 
ryggsäcksdammsugare både obekväm och opraktisk

• Låg ljudnivå för bra användarkomfort och  
rengöring i bullerkänsliga miljöer

• Dammsugare och sele med låg vikt, ergonomiskt 
konstruerad för att minska utmattning

• Bra filtrering med hjälp av HEPAfilter
• Hållbar konstruktion för längre livslängd
• Behållare i olika storlekar för att passa  

användningsområdet
• 15 meter avtagbar kabel med  

säkerhetsfrigöring som sparar tid
• Enkel förvaring eftersom den ställs på  

golvet eller kan hängas på vägg
• Passar både höger och vänsterhänta
• Luftutblåset är konstruerat att inte störa  

användaren

Vakuum

22 kPa

Dammpåse  
kapacitet

Sugeffekt

225 W
från 5 liter 

till 10 liter
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TEKNISKA DATA GD5 BATTERY

Max effekt (W) 650

Sugeffekt mätt vid rör (W) 45/116

Luftmängd (l/sek.) 21.7/26.7

Dammpåse kapacitet (l) 5

Mått, L x B x H (mm) 240x330x755

Vikt (kg) 5,3

Vikt inkl. batteri (kg) 8

Batterikapacitet (Ah) 7.8/280.8

Ljudtrycksnivå vid 1,5 m med munstycke (dB(A) ISO11203) 60/65

Strömförbrukning (W) 190/465

Säckfilteryta (cm²) 1397

Batteri, laddningstid (min.) ≤ 40

Batteri, drifttid (min.) 60/30

EGENSKAPER

Dammpåse 1st •

Batteriversion •

STANDARDUTRUSTNING

Sugslang komplett 147 1449 500

Parkettmunstycke 32/300 mm clip svart 140 6700 540

Rundborste Ø32 140 8244 500

Kombimunstycke RD295P med clip 107417790

Fogmunstycke 107408039

Förfilter 147 1095 500

Filterpåse 5 liter 147 1100 500

Teleskoprör 011 8130 500

Batteri LI 36V 10S4P 9100002070

Kabelladdare 107418149

Batteri m handtag LI 9100002059

Batteriladdare LI 500W 107417770

ARTIKELNUMMER 41600841

Nilfisk GD 5 Battery dammsugaren, erbjuder allt du 
behöver för att kunna göra jobbet snabbare – lämnar 
behovet av sladdar och elanslutning bakom dig.
Ryggsäcksdesignen låter dig arbeta med lätthet! 
Genom att vara kompakt och mobil, kan Nilfisk GD 5 
Battery enkelt hantera damm på platser med begränsat 
utrymme mellan sittplatser, bord och hyllor. Maskinen 
är det perfekta valet för caféer, restauranger, butiker, 
biografer, möteslokaler, konferensrum samt transport. 

Ryggdammsugare som inte kräver elanslutning

GD 5 Battery – Proffsdammsugare

• Maximal frihet och användarvänlighet tack vare 
trådlös och ergonomisk ryggsäcksdesign

• Hög produktivitet med upp till 60 minuters  
drifttid på ett fulladdat 36V Lithium batteri

• Klassens bästa laddningstid på endast 40 minuter 
möjliggör kontinuerlig drift vid användning av  
två batterier

• Säkrare rengöringsmiljö för gäster, besökare och 
användare, då ingen sladd finns att snubbla över

• Optimal prestanda med boostfunktion, ökar  
sugeffekten för tuff rengöring

• Låg ljudtrycknivå möjliggör kostnadseffektiv 
rengöring under dagtid

Vakuum

8.6/12.9  
kPa

Dammpåse  
kapacitet

5 liter

Sugeffekt

45/116 W
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TEKNISKA DATA GD 5 Fly

Energiklass

Årlig energiförbrukning (kWh/år) 29

Dammupptagning på matta E

Dammupptagning på hårt golv F

Dammemissionsklass E

Ljudeffektnivå (IEC/EN 60335269) (dB(A)) 78

Upptagen effekt  (W) 800

Sugeffekt mätt vid rör (W) 126

Luftmängd (l/sek.) 29

Vakuum v./ munstycket (kPa) 23

Dammpåse kapacitet (l) 5

Kabellängd (m) 20

Vikt (kg) 4.2

Mått, L x B x H (mm) 380x260x570

EGENSKAPER

Dammpåse 1 st. •

HEPA filtrering •

Kompakt design •

STANDARDUTRUSTNING

Sugslang komplett 147 1236 500

Rundborste Ø32 140 8244 500

Fogmunstycke gummi 22302100

Kombimunstycke 300 mm m. centrumhjul Ø32 140 8492 520

HEPA filter 147 1104 500

Filterpåse 5 liter 147 1100 500

Teleskoprör 011 8130 500

Filterpåsar 5 liter (5 st) 147 1098 500

ARTIKELNUMMER 107410451

GD 5 Fly för städning i flyplan utan markström. Här  
använder man flygplanets egen strömkälla på 400Hz 
och 110 Volt. Låg vikt och välbalanserad viktfördelning 
gör denna ryggdammsugare bekväm att bära även  
under längre arbetspass. Hög sugförmåga gör  
städningen effektiv och snabb.

Ergonomisk ryggdammsugare för flygplan

GD 5 Fly – Proffsdammsugare

• Låg ljudnivå
• 5 meters kabel
• Låg vikt
• Bekväm bärsele
• Utrustad med HEPAfilter

Vakuum

23 kPa

Dammpåse  
kapacitet

5 liter

Sugeffekt

126 W
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VU500 – Borstvalsdammsugare

Vakuum

16 kPa

Dammpåse  
kapacitet

3,5 liter

Sugeffekt

130 W

TEKNISKA DATA VU500 12' VU500 15'

Energiklass C A

Årlig energiförbrukning (kWh/år) 35 28

Dammupptagning på matta E E

Dammupptagning på hårt golv Ej relevant Ej relevant

Dammemissionsklass C C

Ljudeffektnivå (IEC/EN 60335269) (dB(A)) 80 80

Upptagen effekt  (W) 810 810

Sugeffekt mätt vid rör (W) 130 130

Luftmängd (l/sek.) 27 27

Vakuum v./ munstycket (kPa) 16 16

Dammpåse kapacitet (l) 3.5 3.5

Mått, L x B x H (mm) 330x318x1180 330x390x1180

Kabellängd (m) 10 10

Vikt (kg) 8 8.5

EGENSKAPER

Löstagbar kabel • •

Kompakt design • •

Elkabelförvaring • •

Borstmontering utan verktyg • •

Ergonomiskt handtag • •

Slanghållare • •

STANDARDUTRUSTNING

Sugslang flexibel Ø35 147 0950 500 147 0950 500

Fogmunstycke Ø35 147 1203 500 147 1203 500

HEPA 13filter 147 1250 600 147 1250 600

Borste röd 107407697

Borstmunstycke 15" 147 0930 510

Rör 35 mm 147 0851 500 147 0851 500

ARTIKELNUMMER 107418426 107418433

Den upprättstående och användarvänliga VU500  
erbjuder optimal rengöring och har en design,  
som lever upp till de många miljökraven.

Uppnå exceptionell rengöring

• Kabelhållare med snabbutlösare
• Avtagbar strömkabel underlättar servicen
• Certifierat HEPA 13filter som standard
• Borsten avlägsnas utan verktyg
• Avfärgningsfri slitstark skyddskant
• Behagligt lyfthandtag
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För dammsugning av textila golv på stora ytor

GU 700A – Borstvalsdammsugare

Vakuum

22,2 kPa

Dammpåse  
kapacitet

35 liter

TEKNISKA DATA GU700A

Upptagen effekt  (W) 2250

Tankvolym (l) 35

Sugeffekt mätt vid rör (W) Ej relevant

Luftmängd (l/sek.) 52

Vakuum v./ munstycket (kPa) 22.2

Dammpåse kapacitet (l) 35

Mått, L x B x H (mm) 1040x750x970

Kabellängd (m) 23

Vikt (kg) 51

Arbetsbredd (mm) 640

EGENSKAPER

Motordriven borste •

ARTIKELNUMMER 56330910

GU 700 är en kraftig, upprätt borstvalsdammsugare för 
stora arbetsuppgifter på textila golv. Denna lättvikts
maskin gör användningen enkel och bekväm. Dubbla 
sugmotorer och separat motor för borstvalsen ger hög 
effekt och lång livslängd.

• 64 cm arbetsbredd
• Dubbla sugmotorer
• Inbyggda tillbehör för svåråtkomliga utrymmen
• Stor dammpåse
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Grundläggande och enkel våt / torr dammsugare

VL100 – Våt och torrsugare

Sugeffekt

från 210 W 
till 380 W

TEKNISKA DATA VL10035 GoLine VL10055 GoLine VL10075 GoLine

Upptagen effekt  (W) 1000 2000 2000

Sugeffekt mätt vid rör (W) 210 380 380

Luftmängd (l/sek.) 31 52 52

Dammpåse kapacitet (l) 18.2 28.1 44.4

Kabellängd (m) 8 8 8

Vikt (kg) 10 20 20.5

Behållare, volym (l) 35 55 75

EGENSKAPER

Rörhållare • •

DualFilter (dubbelt filtersystem) • •

Tillbehörsförvaring • •

Elkabelförvaring • • •

Avtappningsslang • •

STANDARDUTRUSTNING

Sugslang m. rörböj  1,9 m Ø32 107407308

Sugslang m. rörböj  2,5 m Ø40 107407336 107407336

Verkstadsslangkit AS system 36 6st VA81845 VA81845

Golvmunstycke med borst Ø32 107407311

Golvmunstycke med borst Ø40 107407339 107407339

Borstmunstycke Ø32 107407312

Fogmunstycke Ø32 107407334

Fogmunstycke Ø40 107408850 107408850

Dammfilter VA80119 VA80119

Filterpåse VA81990

Sugrör, rostfritt stål, 2 st Ø32 107407309

Sugrör, rostfritt stål, Ø40 107407337 107407337

ARTIKELNUMMER 50000340 50000350 50000360

VL100 är det perfekta valet när allt du behöver är  
snabb och effektiv rengöring utan krusiduller.  
Stark, robust och pålitlig – alla dina grundläggande 
rengöringsbehov inom våt och torrsugning täcks  
av denna enkla produktserie.

• Rostfria stålrör
• Avloppsslang
• Våt och torrfilter
• Rostfri stålbehållare

Behållar 
kapacitet

från 35 liter 
till 75 liter
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Kompakt våt/torrsugare med filterrensning

VL200 – Våt och torrsugare

TEKNISKA DATA VL200 VL200 inox

Upptagen effekt  (W) 1200 1200

Tankvolym (l) 20 30

Sugeffekt mätt vid rör (W) 250 250

Luftmängd (l/sek.) 48 48

Vakuum v./ munstycket (kPa) 23 23

Dammpåse kapacitet (l) 14 14

Mått, L x B x H (mm) 380x390x510 390x400x640

Vikt (kg) 7.5 10.5

EGENSKAPER

Behållare i rostfritt stål •

Tvättbart pet fleece filter • •

Push&Clean filterrengöringssystem • •

Tillbehörsförvaring • •

Elkabelförvaring • •

Slanghållare • •

Fleece filterpåse 1 st. • •

STANDARDUTRUSTNING

Sugslang m. rörböj  1,9 m Ø32 107407308 107407308

Golvmunstycke med gummilister Ø32 107407310 107407310

Golvmunstycke med borst Ø32 107407311 107407311

Borstmunstycke Ø32 107407312 107407312

Fogmunstycke Ø32 107407334 107407334

Filter PET fleece, Ø185x140 mm 0,3 m2 302000490 302000490

Rörhållare kit Ø32 107409978 107409978

Teleskoprör stål 1130 mm Ø32 81906500 81906500

ARTIKELNUMMER 107406660 107406661

VL200 är en kompakt och användarvänlig våt/torr
sugare med Push&Clean filterrensningssystem och 
smart tillbehörshållare. En mobil maskin med möjlighet 
till rostfri stålbehållare för extra krävande uppgifter.

• Push&Clean filterrensningssystem
• Tvättbart PETfilter med hög filtreringseffekt
• Certifierat HEPAfilter finns som tillbehör
• MultiFit tillbehörssystem med teleskoprör
• Smart tillbehörshållare och kabelkrok
• Blåsfunktion via utblåsluften
• Rostfri stålbehållare finns som tillbehör

Vakuum

23 kPa

Dammpåse  
kapacitet

14 liter

Sugeffekt

250 W
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Praktisk våt och torrsugning 

VL500 35 – Våt och torrsugare

Vakuum

20 kPa

Sugeffekt

250 W

Behållar 
kapacitet

35  
liter

TEKNISKA DATA VL500 35 BSF VL500 35 EDF

Upptagen effekt  (W) 1350 1350

Tankvolym (l) 35 35

Sugeffekt mätt vid rör (W) 250 250

Luftmängd (l/sek.) 48 48

Vakuum v./ munstycket (kPa) 20 20

Dammpåse kapacitet (l) 18 18

Mått, L x B x H (mm) 460x420x730 460x420x730

Vikt (kg) 11.5 12.5

Säckfilter yta (cm²) 1051 

Våtfilter yta (cm²)  1051

Kolfilter yta (cm²)  2070

EGENSKAPER

Rörhållare • •

DualFilter (dubbelt filtersystem) •

Tillbehörsförvaring • •

STANDARDUTRUSTNING

Sugslang m. rörböj  1,9 m Ø32 107407308 107407308

Golvmunstycke m gummilister Ø32 107416575 107416575

Golvmunstycke med borst Ø32 107407311 107407311

Borstmunstycke Ø32 107407312 107407312

Fogmunstycke Ø32 107407334 107407334

Kassett filter 107407297

Påsfilter 107407296

Våtfilter 107407299

Sugrör, rostfritt stål, 2 st Ø32 107407309 107407309

ARTIKELNUMMER 107405155 107405160

VL500 är en serie pålitliga och kompakta våt/torr
sugare med en lång rad egenskaper, som säkerställer 
att den dagliga rengöringen görs snabbare, enklare  
och säkrare.

• Tömning av behållaren görs utan att motortoppen 
tas av, vilket gör arbetet enklare och snabbare 
samtidigt som det minskar risken  
för felhantering och felmontering av delar

• Filter byts enkelt och snabbt utan att motortoppen 
lossas  DualFilter (dubbelt filtersystem)

• MultiFit tillbehör, förlängningsrör i rostfritt stål och 
diverse tillbehörshållare
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Praktisk våt och torrsugning 

VL500 55 – Våt och torrsugare

Vakuum

21 kPa

Sugeffekt

200 W

Behållar 
kapacitet

55  
liter

TEKNISKA DATA VL500 551 BSF VL500 551 EDF VL500 552 BSF VL500 552 EDF

Upptagen effekt  (W) 1350 1350 2500 2500

Tankvolym (l) 55 55 55 55

Sugeffekt mätt vid rör (W) 200 200 200 200

Luftmängd (l/sek.) 48 48 72 72

Vakuum v./ munstycket (kPa) 20 20 21 21

Dammpåse kapacitet (l) 28 28 28 28

Mått, L x B x H (mm) 840x620x1000 660x620x890 840x620x1000 660x620x890

Vikt (kg) 23.5 26.5 24.5 27.5

Säckfilter yta (cm²) 1840  1840 

Våtfilter yta (cm²)  1840  1840

Kolfilter yta (cm²)  4410  4410

EGENSKAPER

Två hastigheter • •

DualFilter (dubbelt filtersystem) • •

Fällbart handtag för transport • •

Justerbart handtag • •

Tillbehörsförvaring • • • •

Avtappningsslang • • • •

Ergo Tip system • •

STANDARDUTRUSTNING

Sugslang m. rörböj  2,5 m Ø40 107407336 107407336 107407336 107407336

Golvmunstycke m gummilister Ø40 107416577 107416577 107416577 107416577

Golvmunstycke med borst Ø40 107407339 107407339 107407339 107407339

Fogmunstycke Ø40 107408850 107408850 107408850 107408850

Kassettfilter 107407300 107407300

Påsfilter 107407304 107407304

Våtfilter 107407302 107407302

Rörhållare 107407335 107407335 107407335 107407335

Sugrör, rostfritt stål, Ø40 107407337 107407337 107407337 107407337

ARTIKELNUMMER 107405156 107405161 107405157 107405162

VL500 är en serie pålitliga och kompakta våt/torr
sugare med en lång rad egenskaper, som säkerställer 
att den dagliga rengöringen görs snabbare, enklare  
och säkrare.

• Tömning av behållaren görs utan att motortoppen 
tas av, vilket gör arbetet enklare och snabbare 
samtidigt som det minskar risken för felhantering 
och felmontering av delar

• Filter byts enkelt och snabbt utan att motortoppen 
lossas – DualFilter (dubbelt filtersystem)

• MultiFit tillbehör, förlängningsrör i rostfritt stål och 
diverse tillbehörshållare
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Praktisk våt och torrsugning 

VL500 75 – Våt och torrsugare

Vakuum

21 kPa

Sugeffekt

200 W

Behållar 
kapacitet

75  
liter

TEKNISKA DATA VL500 751 BSF VL500 751 EDF VL500 752 BSF VL500 752 EDF

Upptagen effekt  (W) 1350 1350 2500 2500

Tankvolym (l) 75 75 75 75

Sugeffekt mätt vid rör (W) 200 200 200 200

Luftmängd (l/sek.) 48 48 72 72

Vakuum v./ munstycket (kPa) 20 20 21 21

Dammpåse kapacitet (l) 44 44 44 44

Mått, L x B x H (mm) 840x620x1000 660x620x1030 840x620x1000 660x620x1030

Kabellängd (m) 10 10 10 10

Vikt (kg) 26 27.5 27 28.5

Säckfilter yta (cm²) 1840  1840 

Våtfilter yta (cm²)  1840  1840

EGENSKAPER

Två hastigheter • •

DualFilter (dubbelt filtersystem) • •

Fällbart handtag för transport • •

Justerbart handtag • •

Tillbehörsförvaring • • • •

Avtappningsslang • • • •

Ergo Tip system • •

STANDARDUTRUSTNING

Sugslang m. rörböj  2,5 m Ø40 107407336 107407336 107407336 107407336

Golvmunstycke m gummilister Ø40 107416577 107416577 107416577 107416577

Golvmunstycke med borst Ø40 107407339 107407339 107407339 107407339

Fogmunstycke Ø40 107408850 107408850 107408850 107408850

Kassettfilter 107407300 107407300

Påsfilter 107407304 107407304

Våtfilter 107407302 107407302

Rörhållare 107407335 107407335 107407335 107407335

Sugrör, rostfritt stål, Ø40 107407337 107407337 107407337 107407337

ARTIKELNUMMER 107405158 107405163 107405159 107405164

VL500 är en serie pålitliga och kompakta våt/torr
sugare med en lång rad egenskaper, som säkerställer 
att den dagliga rengöringen görs snabbare, enklare  
och säkrare.

• Tömning av behållaren görs utan att motortoppen 
tas av, vilket gör arbetet enklare och snabbare 
samtidigt som det minskar risken för felhantering 
och felmontering av delar

• Filter byts enkelt och snabbt utan att motortoppen 
lossas – DualFilter (dubbelt filtersystem)

• MultiFit tillbehör, förlängningsrör i rostfritt stål och 
diverse tillbehörshållare



Exempel på tillbehör: Proffsdammsugare

HANDMUNSTYCKEN
Rör, möbelmunstycke och rundborste

ELEKTROMUNSTYCKE
Eldrivet borstmunstycke för 
mattor

DAMMPÅSE
Dammpåse i syntetmaterial

GOLVMUNSTYCKEN
Kombinationsmunstycken

DAMMPÅSAR
Engångs pappersdammpåsar

TORR OCH VÅTFILTER
Till VL500.

PÅSFILTER RÖR
Krom, stål och aluminiumrör

HEPATILLBEHÖR
Till VL500.

HEPAFILTER
Till VP 930

SLANG
Till VP 930
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Oöverträffad kunskap på global nivå
Nilfisks industridammsugarlösningar inkluderar industri
dammsug are, system för pneumatisk transport, central
dammsugare och High Powerdammsugare för alla typer 
av uppdrag inom alla branscher. Följande speciella varianter 
kan nämnas: ATEXmodellerna med certifierad motor och 
elsystem, godkänd i EEX d II BT5klassen för explosivt 

damm eller för användning i explosionsfarliga områden, 
dammsugare med avancerade HEPAfilter system som har  
en verkningsgrad på 99,995 % och testade efter MPPS 
metoden, dammsugare med specialfilter till alla typer av 
behandlade material och slutligen dammsugare av rostfritt 
stål för uppsamling av bland annat frätande ämnen.

Pneumatiska transportörer är fantastiskt effektiva för 
transport av pulver och granulat. De automatiserar till
verkningen genom att absorbera pulver och granulat från  
bearbetningsmaskinernas behållare. Våra anlägg ningar för  
pneumatisk transport kan anslutas till foderblandare, reak
torer, vibrationssiktar, granuleringsmaskiner, pillermaskiner, 
kompressorer och blisterpackare – och medverkar till att 
öka hastigheten i produktionsprocessen och samtidigt 
förbättrar säkerheten och hälsan på arbetsplatsen.

Ett centraldammsugarsystem består av en sugenhet, en 
filterenhet och ett rörsystem. Centraldammsugarsystemet 
är konstruerat för att städa många olika produktionsytor 
och sparar också tid tack vare att systemet kan användas 
samtidigt från fler olika arbetsplatser. 

Nilfisk High Power industridammsugare finns med kapa ci tet 
från 22 till 55 kW. De är särskilt lämpliga för att samla in 
stora mängder tunga material och används främst inom 
järngjuterier, cementfabriker, stålverk, förbränningsan
läggningar eller överhuvudtaget där det samlas stora 
mängder material.

Vår service
Att ha enkel och snabb tillgång till professionell service  
är en annan viktig faktor för att driva din verksamhet  
smidigt, förutsägbart och med maximal drifttid. Det är  
därför vi är mycket engagerade i att leverera våra service
lösningar till dig. Nilfisk servicelösningar är inte bara din 
snabba och pålitliga backup i händelse av ett stillestånd. 
De är din garanti för mycket professionella underhålls
besök från våra utbildade tekniker som finns över hela 
världen. Du kan vara säker på att dina maskiner kommer 
att köras optimalt under hela sin livstid – och hålla din 
verksamhet igång i största möjliga utsträckning. 

Industriella dammsugare
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TEKNISKA DATA Enhet 118 VHS120 VHS120 MC

Spänning V 230 230 230

Frekvens Hz 5060 50 50

IP skyddsklass IP 43 44 44

Isolationsklass Klass F I I

Effekt kW 1 2 2

Luftgenomströmning u. slang L/min 2700 5500 5500

Vakuum max. kPa 21.5 21 21

Ljudnivå dB(A) 75 74 74

Behållare L 25 37 

Longopac kapacitet L   25

Huvudfiltertyp L Klass Polyester M Klass Polyester  
med limmade sömmar

Huvudfilteryta cm2 8000 16000 16000

Upstream hepa filter H14 yta cm2   

Insugning mm 50 50 50

Mått, L x B x H mm 500x550x940 560x570x1015 630x628x1300

Vikt kg 26 38 51

ARTIKELNUMMER KONTAKTA NILFISK AB

118

VHS120

En äkta industridammsugare
1000 watt maskin, för upptagning av torrt material. Finns i rostfritt stål för användning i industriella  
miljöer, men är samtidigt lätt och kompakt, har god ergonomi och är enkel att använda. 118 kan 
utrustas med HEPAfilter för farligt damm.

Den mest kompakta och kraftfulla någonsin
VHS120 är en 2 kW kompakt 1fas dammsugare, utrustad med 2 bypass motorer. Finns i 4 varianter 
för uppsugning av både vått och torrt material, utrustad med en 37liters avtagbar SitDown behål
lare samt 2 varianter i M och Hklass versioner för uppsamling av hälsofarligt damm, utrustad med 
Longopac® påssystem. Filterskakare rengör snabbt huvudfiltret, så det hela tiden upprätthålls en hög 
prestanda.

1fas Industridammsugare
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TEKNISKA DATA Enhet S2B S3B S2 S3

Spänning V 230 230 230 230

Frekvens Hz 5060 5060 5060 5060

IP skyddsklass IP 43 43 44 44

Insulation class Klass I I I I

Effekt kW 2 3 2 3

Luftgenomströmning u. slang L/min 5500 8100 5500 8100

Vakuum max. kPa 21 21 21.1 21.1

Ljudnivå dB(A) 74 75 70 71

Behållare L 50 50/100 40 50/100

Huvudfiltertyp cm2 19500 19500 19500 19500

Insugning mm 70 70 70 70

Mått, L x B x H mm 795x600x1275 795x600x12751570 800x600x1230 800x600x13001580

Vikt kg 64 67/70 62 68/71

ARTIKELNUMMER KONTAKTA NILFISK AB

S2 – S3

S2BS3B

Den första digitala och helt moduluppbyggda industridammsugaren
2 eller 3 kW maskiner med ”bypass” motorer. S2 och S3 är utrustade med en elektronisk kontrollpanel, 
som underlättar användningen och samtidigt övervakar maskinens vitala funktioner. Suger upp vått och 
torrt. Finns i många utföranden i dammklasserna L, M och H. Finns med 40, 50 eller 100 liters behållare 
eller ett ”Gravity Unload”system (GU). GUsystemet finns med plastpåse eller med ett Longopac®system. 
Kan utrustas med elektrisk filterskak, automatisk stopp för vätskenivå och även för material.

Förenklad kraft
2 och 3 kW maskin med två eller tre oberoende motorer. Används till upptagning av såväl vått som torrt 
material. Särskilt lämplig i den mekaniska produktionsindustrin för upptagning av metallspån/rester, olja 
och smörjmedel.

1fas Industridammsugare



33

1fas Industridammsugare

TEKNISKA DATA Enhet VHS110 ATEX

Spänning V 230

Frekvens Hz 50

IP skyddsklass IP 65

Isolationsklass Klass F

Effekt kW 1,1

Luftgenomströmning u. slang L/min 3600

Vakuum max. kPa 22

Ljudnivå dB(A) 76

Behållare L 37

Huvudfilteryta cm2 10000

Insugning mm 50

Mått, L x B x H mm 560x570x1240

Vikt kg 42

ARTIKELNUMMER KONTAKTA NILFISK AB

VHS110 ATEX 
ATEXcertifierad enfasmaskin
1,1 kW, lämplig för uppsugning av torrt damm. VHS110 ATEX är lämplig för Atex Z22 områden. 
Tack vare den borstlösa motorn ger denna dammsugare hög prestanda, litet serviceunderhåll samt 
lång livslängd. Det innovativa PullCleansystemet rengör effektivt det antistatiska stjärnfiltret. Som 
tillval är HEPA14/ULPA 15filter perfekt vid uppsugning av fint damm eller stoft.
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TEKNISKA DATA T30S CTS22 CTS40 CTT40

Spänning (V) 400 400 400 400

Frekvens (Hz) 50 50 50 50

IP skyddsklass 55 55 55 55

Isolationsklass F F F F

Effekt (kW) 3 2.2 4 4

Luftgenomströmning u. slang (l/min) 5830 5300 7000 8900

Vakuum max. (kPa) 31 30 21 18

Ljudnivå (dB(A)) 70 68 70 73

Behållare (l) 50 / 100 50 50 50

Huvudfilteryta (cm2) 19500 19500 19500 19500

Insugning, diameter (mm) 70 70 70 70

Dimensioner, LxBxH (mm) 980x600x1250/1530 1050x600x1250 1050x600x1250 1050x600x1250

Vikt (kg) 100 / 103 100 114 119

ARTIKELNUMMER KONTAKTA NILFISK AB

CTS 22 – CTS 40 – CTT 40

T30S

Mycket kompakt, mångsidig och fullt konfigurerbar
2,2 och 4 kW, 3fasade, skyddsklass för uppsugning av torrt material.  
CTSmodellerna har laterala kanalfläktar som ger fantastisk sugkraft och reducerad  
luftström och CTTmodellerna har turbiner som ger fantastisk luftström och reducerad  
sugkraft. Den lilla storleken gör att de är enkla att flytta, manövrera och ger åtkomst  
överallt. Finns i LMHversioner, samt ATEX zon 1 och 22.

När styrkan är avgörande
3kW, 3fas maskin för uppsugning av vått och torrt material som är enkel och robust. Lämplig 
för produktionsverksamheter. Levereras i 3 versioner med 50 eller 100liters behållare eller  
med ett ”Gravity Unload”system (GU). GUsystemet är utrustat med en plastpåse eller med  
ett Longopac®system.

3fas Industridammsugare
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T22 – T40 – T40W – T75
Skräddarsydd för metallproduktion
Från 2,2 kW upp till 7,5 kW. Lämplig för både torra och våta material. Olika modeller till olika 
behov. 4kWmodellen kan antingen seriekopplas för större vakuum (T40) eller parallellkopplas 
för större luftmängd (T40W). Idealisk för rengöring och underhåll av fabriksanläggningar.  
T40W finns i InfiniClean utförande, modell med automatisk filterrengöring

TEKNISKA DATA T22 T40 T40W T75 T22PLUS T40PLUS T40WPLUS

Spänning (V) 400 400 400 400 400 400 400

Frekvens (Hz) 50 50 50 50 50 50 50

IP skyddsklass 55 55 55 55 55 55 55

Isolationsklass I I I F F F F

Effekt (kW) 2.2 4.3 4 7.5 2.2 4.3 4

Luftgenomströmning u. slang  
(l/min)

5250 5250 8150 8900 5250 5250 8150

Vakuum max. (kPa) 30 46 30 35 21 36 19

Ljudnivå (dB(A)) 68 72 72 74 67 71 71

Behållare (l) 50 / 100 50 / 100 50 / 100 100 50 / 100 50 / 100 50 / 100

Huvudfilteryta (cm2) 19500 19500 19500 35000 19500 19500 35000

Insugning, diameter (mm) 70 70 70 70 70 70 70

Dimensioner, LxBxH (mm) 1130x600x 
1240/1530

1130x600x 
124/01530

1130x600x 
1240/1530

1300x600x  
1640

1290x600x 
1260/1540

1290x600x 
1260/1540

1290x600x 
1360/1640

Vikt (kg) 111 / 114 132 / 135 136 / 139 188 138/170 159/162 166/169

ARTIKELNUMMER KONTAKTA NILFISK AB

T22PLUS – T40PLUS – T40WPLUS 
Sundhet och säkerhet som standard
Från 2,2 kW till 4,3 kW. Beräknad för torra material. Denna serie är speciellt designad för  
att skapa säkerhet i produktionen, även i områden med explosionsrisk. Maskinerna finns alla  
ATEXcertifierade i zon 2/21/22. Dessutom är LMH modellerna lämpliga för upptagning av  
hälsovådligt damm. Sidokanal fläktarna på T22 Plus och T40 Plus möjliggör ett högre vakuum,  
medan sidokanalfläktarna på T40W Plus säkrar en större luftmängd.

3fas Industridammsugare
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TEKNISKA DATA 3707 3707/10 3907 3907W 3907/18 3997 3997C 3997W 3997WC

Spänning (V) 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 400 400 400 400

Frekvens (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50 50

IP skyddsklass 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Isolationsklass F F F F F F F F F

Effekt (kW) 5.5 7.5 11 11 13 20 20 20 20

Luftgenomströmning u. slang  
(l/min)

8100 13500 8400 15300 18600 18600 18600 36000 36000

Vakuum max. (kPa) 35.3 24.5 43.1 29.4 29.4 61 61 43.1 43.1

Ljudnivå (dB(A)) 78 78 78 78 78 79 79 78 78

Behållare (l) 175 175 175 175 175 175 175 175 175

Huvudfilteryta (cm2) 35000 35000 35000 35000 50000 66000 110000 98000 110000

Insugning, diameter (mm) 100 100 100 100 100 100 100 120 120

Dimensioner, LxBxH (mm) 1600x800x 
1810

1600x800x 
1810

1600x800x 
1810

1600x800x 
1810

1600x800x 
1810

2000x900x 
2150

2000x900x 
2150

2000x900x 
2150

2000x900x 
2150

Vikt (kg) 291 305 411 324 360 650 697 650 697

ARTIKELNUMMER KONTAKTA NILFISK AB

3707 – 3907
Obegränsad kraft och oanade möjligheter
Från 5.5 till 13 kW. Dessa industriella dammsugare är lämpade för att avlägsna både torrt och 
vått material. De är starka, kraftfulla och pålitliga. Därför är de speciellt lämpade till heavy 
dutyuppgifter och kontinuerlig drift. Den stora filterytan och behållarens kapacitet minimerar 
stilleståndstiden. Olika modeller till olika behov: större vakuum, större luftmängd eller större 
kraft. Dessa dammsugare är bland de mest efterfrågade inom tung industri.

3997 – 3997W – 3997WC
Absolut styrka
22 kW maskiner för våt och torrsugning. Industriella dammsugare för kontinuerlig heavy 
dutyanvändning. Kan anslutas till fasta installationer. Levereras som standard med elektrisk 
filterskak. Modell 3997WC är utrustad med pneumatisk filterrengöring som betyder att 
man inte behöver stanna medan filtret rengörs.

3fas Industridammsugare



TEKNISKA DATA Enhet VHC110 VHC120 VHC200

Luftintag Nl/min 630 1260 2650

Nödvändigt lufttryck bar 4/7 4/7 6 max

Ljudnivå dB(A) 71 72 70

Luftgenomströmning u. slang l/sec 33 56 93

Vacuum max kpa 32.5 32.5 38

Behållarkapacitet L 37 37 50100

Huvudfilter typ Polyester Star filter Lklass Polyester Star filter Lklass Polyester Star filter 

Huvudfilteryta cm² 16000 16000 19500

Förfilter HEPA 14 cm² 16000 16000 35000

Uppsugning mm 50 50 70

Dimensioner LxBxH cm 57x56x101 57x56x101 91x60x130159

Vikt kg 37 37 6770

ARTIKELNUMMER KONTAKTA NILFISK AB

VHC110  VHC120  VHC200

TRYCKLUFTSDRIVNA INDUSTRISUGARE
Utvecklade för att användas där elektricitet inte finns eller inte är tillåtet att använda, dessa modeller är väl 
ägnade till att suga upp både fasta partiklar samt vätskor. Modellerna VHC110 och VHC120 är utrustade med 
ett nytt flerstegs vakuum system som ser till att kombinera låg luftkonsumtion med bra prestanda. Modellen 
VHC200, den största modellen i sortimentet, är det rätta valet vid uppgifter där högsta vakuum och luftflöde 
krävs för de tyngsta jobben. Alla modellerna finns i ATEX versioner.

Tryckluftdrivna industridammsugare
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TEKNISKA DATA VHO200 ECOOIL 13 ECOOIL 22

Spänning (V) 230 230 400

Frekvens (Hz) 50 50 50

IP skyddsklass 44 43 55

Isolationsklass I B F

Effekt (kW) 2.4 1.3 2.2

Luftgenomströmning u. slang (l/min) 4500 2675 5100

Vakuum max. (kPa) 23 31.3 32.3

Ljudnivå (dB(A)) 70 70 71

Behållare (l) 75 180 180

Huvudfilteryta (cm2) 22 30 30

Insugning, diameter (mm) 50 50 50

Dimensioner, LxBxH (mm) 880x580x1230 1050x670x1500 1050x670x1500

Vikt (kg) 60 120 135

ARTIKELNUMMER KONTAKTA NILFISK AB

VHO200

ECOOIL 13 – ECOOIL 22

Insamling av vätskor har aldrig varit enklare!
Med sina 2.4 kW, är denna 1fas industrivåtsugare designad för att suga upp 75 liter vätska, även blandat 
med fasta material, och skilja dem åt mycket snabbt. Utpumpning sker enkelt genom att aktivera ventilen 
och därigenom ändra sugfunktionen till en blåsfunktion. Vid uppsugning av metallspån och skärvätska finns 
en spånkorg som kan skilja fasta material från vätskor som tillval.

Sug olja – spara olja
1.3 kW 1fas eller 2.2 kW 3fas våtsugare för olja och spån. Industriella sugare specifikt designade för att suga 
olja, viskosa vätskor samt metallavfall och åtskiljning med ”macrofiltrering” som gör det möjligt för operatören 
att återanvända den återvunna oljan. Inbyggd pump för tömning eller återföring av olja.

Industridammsugare för olja och metallavfall
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TEKNISKA DATA IVT1000 IVT1000
HCLASS

IVT1000
SAFE PACK

VHS110 CR

Spänning (V) 220240 220240 220240 230

Frekvens (Hz) 5060 5060 5060 50

IP skyddsklass 40 40 40 54

Isolationsklass    I

Effekt (kW) 1.2 1.2 1.2 1

Luftgenomströmning u. slang (l/min) 2283 2100 2100 2967

Vakuum max. (kPa) 19.8 20 20 20.5

Ljudnivå (dB(A)) 61 61 61 76

Behållare (l) 12.5 12.5  37

Huvudfiltertyp (cm2) 6,5 8 6,5 

Huvudfiltertype 2100 2573 2573 10000

Insugning, diameter (mm) 32 32 32 50

Dimensioner, LxBxH (mm) 300x300x625 300x300x725 300x300x700 560x570x1240

Vikt (kg) 9 11.5 9 39

ARTIKELNUMMER KONTAKTA NILFISK AB

IVT1000

VHS110 CR

Dammsugare för renrum – Autoklaverbar
Liten dammsugarenhet, idealisk för renrum, där man önskar maximal sterilisering och där full kontroll på föroreningar 
är ett standardkrav. Den är tyst och kan vara totalt steril. Den rätta lösningen för upptagning av små mängder giftigt 
(eller möjligen även dödligt) pulver. (HEPA/ULPAfiltrering).Finns i tre utföranden: med ULPA filter, men HEPA/ULPA filter, 
samt special SafePackversion där hela smutsbehållaren med integrerat HEPAfilter förseglas och byts ut vid tömning.

Renrumsanpassad torr & våtsugare
1fas torr och våtdammsugare för renrum. GMP design och rostfritt utförande gör den extremt enkel att rengöra och 
sanera. ULPA15 nedströms filter undviker kontaminering av renrumsområdet, medan tillvals uppströms HEPA H14  
eller ULPA15filter säkrar högsta filtereffektivitet vid fint damm eller stoft.

Industridammsugare för livsmedel, pharma och OEM
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TEKNISKA DATA VHW200 VHW201 VHW210 VHW211 VHW310 VHW311

Spänning (V) 400 400 400 400 400 400

Frekvens (Hz) 50 50 50 50 50 50

IP skyddsklass 55 55 55 55 55 55

Isolationsklass I I I I I I

Effekt (kW) 0,45 0,45 0,89 0,89 1,5 1,5

Luftgenomströmning u. slang (l/min) 1192 1192 1933 1933 3500 3500

Vakuum max. (kPa) 14.8 14.8 21 21 24 24

Ljudnivå (dB(A)) 56 56 62 59 61 60

Behållare (l) 1 6.5 6.5 6.5 15 15

Huvudfilteryta (cm2) 1330 1840 1840 1840 4200 4200

Insugning, diameter (mm) 40 40 40 40 50 50

Dimensioner, LxBxH (mm) 530x270x415 420x430x820 640x330x475 420x430x820 420x710x905 420x710x905

Vikt (kg) 17 25 23 31 49 61

ARTIKELNUMMER KONTAKTA NILFISK AB

VHW310 – VHW311
Den bästa inbyggnadsdammsugarteknologin
1,5 kW effekt. Idealisk för inbyggnad i produktionsmaskiner, där det endast finns begränsat utrymme och 
där hög effektivitet är ett krav. Modellen VHW311 kan enkelt uppgraderas med absolutfilter och hjul så 
den blir en mobil industriell dammsugare.

Industridammsugare för livsmedel, pharma och OEM

VHW200 – VHW201 – VHW210 – VHW211
De mest kompakta dammsugarna för automatiserade uppgifter
Från 0,45 till 0,85 kW. Dessa 3fas fastmonterade industriella dammsugare är de minsta i Nilfisk sortiment 
och är idealiska för integrering i produktionsmaskiner för att avlägsna och ta upp små mängder damm 
eller puts. Designade i enlighet med GMPkraven – de är tysta och man uppnår mycket hög filtrering tack 
vare huvudfilterpåsen och HEPA H14 uppströms filter som standard.
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VHW320 – VHW321
Multifunktionell innovation
1,5 kW effekt. Idealisk till användning i förbindelse med produktionsmaskiner och/eller rengöring 
och underhåll. De har PullCleansystem för effektiv rengöring av filterpatronen, medan damm
sugaren är i bruk. VHW321 är – tack vare sin innovativa design – extremt enkel att rengöra och 
desinficera (enligt GMP regler). Den Hklassade, certifierade dammsugaren ger säkert filterbyte 
utan kontakt med farligt material.

TEKNISKA DATA VHW320 VHW321 VHW420 VHW421

Spänning (V) 400 400 400 400

Frekvens (Hz) 50 50 50 50

IP skyddsklass 55 55 55 55

Isolationsklass F F F F

Effekt (kW) 1.5 1.5 2.2 2.2

Luftgenomströmning u. slang (l/min) 3200 3200 5100 5100

Vakuum max. (kPa) 18,5 18,5 19 19

Ljudnivå (dB(A)) 60 61 63 65

Behållare (l) 25 25 46 46

Huvudfilteryta (cm2) 10000 10000 20000 20000

Insugning, diameter (mm) 50 50 70 70

Dimensioner, LxBxH (mm) 440x780x1170 440x735x1170 540x970x1390 540x970x1390

Vikt (kg) 73 83 100 113

ARTIKELNUMMER KONTAKTA NILFISK AB

VHW420 – VHW421
När det ställs krav på hygien och prestanda
2,2 kW effekt. Modell VHW420 är designad för att säkra högsta effektivitet i fullt automatiserade 
applikationer som är igång 24/7. Modell VHW420 är den perfekta symbiosen mellan effektivitet 
och hygienisk design och uppfyller samtidigt GMPkraven. Maskinen är enkel att desinficera och 
samtidigt kraftfull.

Industridammsugare för livsmedel, pharma och OEM
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Industridammsugare för livsmedel, pharma och OEM

VHW440
För totalrengöring
4kW. VHW440 levererar anmärkningsvärd prestanda, både med hänsyn till vakuum,  
luftgenomströmning och filtrering. Lämpar sig för total rengöring av hela produktionslokalen.

TEKNISKA DATA VHW440

Spänning (V) 400

Frekvens (Hz) 50

IP skyddsklass 55

Isolationsklass F

Effekt (kW) 4

Luftgenomströmning u. slang (l/min) 7000

Vakuum max. (kPa) 23

Ljudnivå (dB(A)) 67

Behållare (l) 46

Huvudfilteryta (cm2) 20000

Insugning, diameter (mm) 70

Dimensioner, LxBxH (mm) 540x970x1390

Vikt (kg) 113

ARTIKELNUMMER KONTAKTA NILFISK AB
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R serien
Det snabbaste sättet att ta upp spill
Från 0,85 till 4kW. Lämplig för uppsugning av spill (papper, plast, textil) från produktionslinjer.  
Sugeffekt, konstruktion och dimensioner är därför anpassade till produktionsmaskinerna som  
den skall användas med.

TEKNISKA DATA R104 R154 R155 R305 3507W R

Spänning (V) 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

Frekvens (Hz) 50 50 50 50 50

IP skyddsklass 55 55 55 55 55

Isolationsklass F F F F F

Effekt (kW) 0.9 1.1 1.1 2.2 4

Luftgenomströmning u. slang (l/min) 2600 3300 3300 5100 8600

Vakuum max. (kPa) 22.5 22.5 20.5 31.3 29.4

Ljudnivå (dB(A)) 68 72 72 75 74

Behållare (l) 114 114 150 150 215

Huvudfilteryta (cm2) 11500 11500 14350 14350 19000

Insugning, diameter (mm) 50 50 50 50 70

Dimensioner, LxBxH (mm) 560x560x1200 560x560x1200 660x660x1250 66 x 66 x 125 1200x70x1400

Vikt (kg) 38 40 47 61 155

ARTIKELNUMMER KONTAKTA NILFISK AB

Industridammsugare för livsmedel, pharma och OEM
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TEKNISKA 
DATA

Enhet 3VT 3VT / 25 PCC00HP PCC12HP PCC44SF PCC44HF 9505 A128 A136 PCT421FG PCT320FG

Spänning V 400 400     220/400 220 220 400 400

Frekvens Hz 50/60 50/60     50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

IP skyddsklass Klass 54 54 54 54 54 54 55 40 40 55 55

Isolationsklass Klass F F     F F F F F

Effekt W 0.55 0.75 Kompri
merad luft

Kompri
merad luft

Kompri
merad luft

Kompri
merad luft

0.36 1 1 2.2 1.5

Luftgenom 
strömning 
max.

m3/h 267 417 717 1433 4917 4617 1300 2700 2700 3960 3180

Vakuum max. kPa 74 74 75 75 75 75  21 21 19 18,5

Ljudnivå dB(A) 61 61 7073 6977 6977 6977 62 74 74 65 60

Behållar 
kapacitet

L 11 11 2 3 14 14 198 8 16 7 7

Tryck bar 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6  4/6 4/6  

Luft 
konsumtion

nl/sec, 
6 bar

0.2 0,.2 3,.5 7 28 28  0.56 0.56  

Huvud 
filteryta

cm2 1200 1200 800 1400 2500 7500 11000 7500 14100 20000 19500

Insugning mm 30 30 25 32/38 63/76 63/76 60 40 50 50 70

Mått 
behållare,  
LxBxH

cm 27.5x27.5
x54.2

27.5x27.5
x54.2

35.1x38.6
x28.7

44.2x48.9
x67.1

46.2x44.8
x106.7

48.6x55.3
x103.8

 44x30x73 55x40x87 49.1x36.5
x59.3

49.1x36.5
x59.3

Vikt behållare kg   12 22 34 40  14 18 7 7

Vagn + motor 
LxBxH

cm 76x46x87 76x46x87     120x61
x120

  90x46x145 90x50x139

Komplett 
vagn

kg 78 78     104   55 73

Material AISI 
304/316L

AISI 
304/316L

AISI 316L AISI 316L AISI 316L AISI 316L AISI 316L AISI 304 AISI 304 AISI 
304/316L

AISI 
304/316L

Transport 
kapacitet  
upp till

kg 500 500 300 600 2700 2200 700* 300 350 500 250

*Kapslar per sekund

Pneumatiska transportörer

Elektriska pneumatiska vakuumtransportörer skapar vakuum med sidokanals turbiner.  
Uppfyller kraven 1935/2004 och de kan användas i livsmedels & läkemedelsindustrin. Serien omfattar:
 · 3VT Serien – transportör för pulverblandningar upp till 500 kg/tim och/eller granulat mindre än 1mm.  

Ingen separering av materialet.
 · 9505 Serien – luft transportör för tomma kapslar
 · A128X Serien – med enfas borstmotor – transportör för material upp till 300 kg/tim och granulat större än 1mm
 · PCT4211FG Serien – transportör för att flytta ömtåliga produkter till paketeringsmaskinen
 · Modul system: kundanpassade lösningar för specifika applikationer
Modul systemet inkluderar skräddarsydda lösningar för specifika kundbehov.

ELEKTRISKA PNEUMATISKA VAKUUMTRANSPORTÖRER

Vakuum skapas på denna typ av pneumatiska transportörer genom att använda tryckluft. Detta system har  
en låg ljudnivå, stort användningsområde och tar mindre plats. Tack vare den nya vakuumteknologin, trycklufts
kompressorns energiförbrukning är likvärdig med motsvarande elektriska transportör. Standardserien garanterar  
en mycket hög hygiennivå. Tillverkad av AISI 304 rostfritt stål är den ideal när en perfekt balans mellan prestanda, 
kompakthet och minimalt underhåll är önskvärt. Denna serie är utrustad med ”Sserie” pumpen med en kapacitet  
på upp till 3100 kg/tim. Premium serien används när optimal teknik, effektivitet och allra högsta hygienkrav krävs.  
Alla delar som är i kontakt med materialet, förutom pack ningar och filter, är utförda i AISI 316L rostfritt stål;  
”Hserie” pumpen är ännu mer effektiv när det gäller energiförbrukning, och kan transportera upp till 2600 kg/tim.

TRYCKLUFTSDRIVNA VAKUUMTRANSPORTÖRER
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Centraldammsugarsystem

Centraldammsugarsystemet består av en sugenhet, en filterenhet och ett rörsystem.
Fördelarna är enkelt summerat:
 · tidssparande, tack vare samtidig uppsugning från olika produktionsenheter.
 · ökad produktivitet, tack vare möjligheten att kontinuerlig uppsugning som reducerar stillestånd.
 · snabb bortforsling av material, tack vare olika automatiska tömningssystem för det uppsamlade materialet.

CENTRALDAMMSUGARSYSTEM

TEKNISKA DATA 
SUGENHET

Enhet CV10 CV15 CV15W CV17 CV18 CV25 CV30 CV30W

Spänning V 400 400 400 400 400 400 400 400

Frekvens Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

IP skyddsklass Klass 55 55 55 55 55 55 55 55

Isolationsklass Klass F F F F F F F F

Effekt kW 7.5 11 11 12.5 12.5 18.5 20 20

Luftgenom strömning  
u. slang

l/min 13200 8700 15700 22000 17500 22000 18750 35500

Vakuum max. mbar 25 43 30 21 29 32 44 25

Ljudnivå dB(A) 78 78 78 78 78 80 80 80

Insugning mm 100 100 100 100 100 100 100 120

Mått, L x B x H cm 800x700x1080 800x700x1080 800x700x1080 900x850x1150 900x850x1150 900x850x1150 900x850x1150 900x850x1150 

Vikt kg 130 253 143 278 278 290 373 419

TEKNISKA DATA Enhet SILO D560 SILO D780 SILO D780/1 SILO D1200 SILO D1200/1

Vakuum max. mbar 500 500 500 500 500

Behållare L 36 102 102 385 385

Filteryta cm2 7 11 22 32 64

Insugning mm 100 150 150 220 220

Mått, L x B x H cm 56.3x56.3x152.8 78.4x78.4x186 78.4x78.4x228.4 124x124x265 124x124x319

*referenssilo: patronkit och 250 mm fläns
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TEKNISKA DATA Enhet AC30 CFA AC37 CFA AC45 AV CFA AC30 TR AC37 TR AC45AV TR

Spänning V 400 400 400 400 400 400

Frekvens Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

IP skyddsklass Klass 55 55 55 55 55 55

Isolationsklass Klass F F F F F F

Effekt kW 30 37 45 30 37 45

Luftgenom strömning u. slang l/m 30000 33333 35000 30000 33333 35000

Vakuum max. mBar 460 510 620 460 510 620

Ljudnivå dB(A) 76 76 76 76 76 76

Behållare kapacitet L 1000 1000 1000 1300 1300 1300

Huvudfilteryta cm2 16000 160000 160000 160000 160000 160000

Insugning mm 100 100 100 100 100 100

Mått, L x B x H cm 160x160x280 160x160x280 160x160x280 160x160x350 160x160x350 160x160x350

Vikt kg 2600 2600 2700 2300 2346 2408

Industridammsugare

High power serien består av 15 heavy duty standard modeller. Finns med kapacitet från 22 till 55kW.  
Specialmodeller kan konstrueras individuellt. 

De kraftfulla Nilfisk enheterna möjliggör besparingar i tid och resurser. Järngjuterier, cementfabriker,  
stålverk, förbränningsanläggningar eller annan tung industri, väljer Nilfisk produkter för dess hållbarhet  
och användarvänlighet.

Alla modellerna i sortimentet har konstruerats i enlighet med säkerhetsföreskrifter för användare och miljö. 
De är enkla att flytta från plats till plats med hjälp av en gaffeltruck eller travers som kopplas till de särskilda 
anslutningspunkterna som är fästa på enheten. Nilfisk kan också erbjuda ett brett sortiment av behållare, 
lossnings och förvaringssystem för alla produktionsbehov. Mobila versioner finns tillgängliga.

HÖG KRAFT FÖR STORA MÄNGDER
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Låg vikt och robust konstruktion

GM 80P – Enfas torrsugare

Vakuum

27 kPa

Sugeffekt

270 W

Behållare

12,25  
liter

TEKNISKA DATA GM 80P LC GM 80P

Energiklass na D

Årlig energiförbrukning (kWh/år) na 46

Dammupptagning på matta na D

Dammupptagning på hårt golv na E

Dammemissionsklass na G

Ljudeffektnivå (IEC/EN 60335269) (dB(A)) na 75

IP skyddsklass IP20 IP20

Upptagen effekt  (W) 1200 1200

Sugeffekt mätt vid rör (W) 270 270

Luftflöde utan slang (l/sek.) 38 38

Behållare, volym (l) 12.25 12.25

Huvudfilter, yta (cm²) 2100 2100

Vakuum max. (kPa) 27 27

Anslutning (mm) 38 38

Vikt (kg) 8 8

Mått, L x B x H (mm) 390x300x410 390x300x410

Huvudfilter typ Bomull Polyester

EGENSKAPER

Löstagbar kabel • •

Robust stålchassi • •

Fleece filterpåse • •

Tvättbart filter • •

Lklass godkänd för hälsovådligt damm • •

STANDARDUTRUSTNING

Sugeslange 2 m Ø32 plast 12097500

Plastslang kompl. metallböj 32 mm 12097500

Rund borste 32 mm 11276901

Gummiskrårör 32 mm 81140900

Kombimunstycke m. hjul Ø32 140 8492 510

Filter bomull 70/80 61543000 61543000

Utblåsningsfilter 11693700

Mattkit 11641000

Förlängningsrör stål 560 mm Ø32 11112401 11112401

Böj metall 32 mm kit 107402630 107402630

ARTIKELNUMMER 107418493 17119001

GM 80P LC är klassificerad för lätt hälsofarligt damm, 
och har fleece filterpåse som standard

Låg vikt och lätt att flytta, Nilfisk GM 80P är en symbol 
för Nilfisk kvalité och är tillförlitlig med hög prestanda 
och effektiv rengöring. Den stadiga aluminium kon
struktionen gör att dammsugaren är mycket tålig, och 
därför lämplig för rengöring där extra höga krav på 
hållbarhet ställs. Behållaren är monterad på ett starkt 
chassi med stora gummihjul som gör den enkel att 
manövrera. Utmärkt för mindre produktionslinor,  
kemi & läkemedelsbranschen, sjukhus och kontor. 

• Låg ljudnivå
• Vikt endast 8 kg
• Tvättbart bomullsfilter – PTFE (nonstick) eller 

Nomex (värmetåligt) filter som tillval
• Behållarvolym på 12,25 liter – filterpåsens  

volym 6,25 liter
• Möjligt att dammsuga utan filterpåse
• HEPA och ULPA filter som tillval
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Oöverträffad och kraftfull våt/torrsugare

VHS 40 – Enfas våt och torrsugare

Vakuum

25 
kpa

Tankvolym

30/42
liter

TEKNISKA DATA VHS 40 L30 PC VHS 40 L40 LC FM IC

Huvudfilter typ PTFE PTFE

Elkabel (m) 7.5 7.5

Luftmängd (l/min.) 4500 4500

Vakuum (mbar/kPa) 250/25 250/25

Effekt Pmax (W) 1400 1400

Effekt Piec (W) 1200 1200

Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A) 230/1/5060/16 230/1/5060/16

Arbetsljudnivå (dB(A)) 60 60

Behållarvolym (l) 30 42

Filterrengöringssystem Push&Clean InfiniClean

Vikt (kg) 14.5 16

Mått, L x B x H (mm) 565x385x520 565x385x600

EGENSKAPER

Mjukstart • •

Antistatisk behållare • •

Push&Clean filterrengöringssystem •

Slang och kabelhållare • •

Infiniclean •

Skräppåse 1 st. •

Fleece filterpåse 1 st. • •

STANDARDUTRUSTNING

Rörböj Rostfritt stål, snabbkoppl Ø36 46691

Sugrör, 2del Rf stål 2x505 mm Ø36 107408074 107408074

Verktygsadapter Ø32 m. sugreglering 107409977

Slang Ø36X4000 mm antistat. Röd 107413544

Sugslang Ø32, 3,5 m 107409976

Golvmunstycke 300 mm Ø36 302002331

Prof. golvmunstycke. Plast, 400 mm Ø36 302003666

Fogmunstycke 200 mm Ø36 29541 29541

ARTIKELNUMMER 107412160 107412165

VHS 40serien är utvecklad och konstruerad, så att  
de har ännu högre effektivitet, ökad produktivitet och 
lägre underhållsomkostnader. VHS 40 våt/torrsugare 
är robusta och enkla att hantera – och även att trans
portera från ställe till ställe. Alla modellerna har flexibla 
förvaringslösningar för verktyg och tillbehör. VHS 40 
serien levereras i olika modeller för att uppfylla alla 
säkerhetsklasser (LMH).

• InfiniClean™ – automatiskt filterrengörings  
system eller Push&Clean™ – semiautomatiskt  
filterrengöringssystem

• PTFE huvudfilter med 99,9% filtrering
• Dammklass L
• 30 eller 42liters behållare med  

vridbara framhjul
• Flexibla gummistroppar, universalbeslag  

för verktygslåda (LBOXX och TANOS)  
finns som tillbehör

• MultiFit tillbehörssystem

L
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Oöverträffad och kraftfull våt/torrsugare i säkerhetsklass M/H

VHS 42 MH – Enfas för hälsovådligt damm

Vakuum

25 
kpa

Tankvolym

30/42
liter

TEKNISKA DATA VHS 42 L30 HC PC VHS 42 L30 MC PC VHS 42 L40 HC IC VHS 42 L40 MC IC

Huvudfilter typ PTFE/Cellulose HKlass PTFE PTFE/Cellulose HKlass PTFE

Elkabel (m) 7.5 7.5 7.5 7.5

Luftmängd (l/min.) 4500 4500 4500 4500

Vakuum (mbar/kPa) 250/25 250/25 250/25 250/25

Effekt Pmax (W) 1400 1400 1400 1400

Effekt Piec (W) 1200 1200 1200 1200

Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A) 230/1/5060/16 230/1/5060/16 230/1/5060/16 230/1/5060/16

Arbetsljudnivå (dB(A)) 60 60 60 60

Behållarvolym (l) 30 30 42 42

Filterrengöringssystem Push&Clean Push&Clean InfiniClean InfiniClean

Vikt (kg) 14.5 14.5 16 16

Mått, L x B x H (mm) 565x385x520 565x385x520 565x385x605 565x385x605

EGENSKAPER

Mjukstart • • • •

DualFilter (dubbelt filtersystem) • •

Antistatisk behållare • • • •

Push&Clean filterrengöringssystem • •

Infiniclean • •

Skräppåse 1 st. •

Fleece filterpåse 1 st. • •

STANDARDUTRUSTNING

Filterelement Ø140x75 Hklass/Hepa 107413555 107413555

Filterelement Mklass 107413540 107413540 107413540 107413540

Rörböj Rostfritt stål, snabbkoppl Ø36 46691 46691 46691 46691

Sugrör, 2del Rf stål 2x505 mm Ø36 107408074 107408074 107408074 107408074

Verktygsadapter, antistatisk Ø36 mm 302000535 302000535 302000535 302000535

Slang Ø36X4000 mm antistat. Röd 107413544 107413544 107413544 107413544

Golvmunstycke 300 mm Ø36 302002331 302002331

Prof. golvmunstycke. Plast, 400 mm Ø36 302003666 302003666

Fogmunstycke 200 mm Ø36 29541 29541 29541 29541

ARTIKELNUMMER 107412162 107412161 107412167 107412166

VHS 42 MHserien är utvecklad och konstruerad, så 
att de har ännu högre effektivitet, ökad produktivitet 
och lägre underhållsomkostnader. VHS 42 M/H våt/
torrsugare är robusta och enkla att hantera – och även 
att transportera från ställe till ställe. Alla modellerna har 
flexibla förvaringslösningar för verktyg och tillbehör. 
VHS 40serien levereras i olika modeller för att uppfylla 
alla säkerhetsklasser (LMH) så att de kan användas för 
upptagning av hälsofarligt damm.

• InfiniClean™ – automatiskt filterrengörings  
system eller Push&Clean™ – semiautomatiskt  
filterrengöringssystem

• PTFE huvudfilter med 99,9% filtrering
• Dammklass M/H
• 30 eller 42liters behållare med  

vridbara framhjul
• Flexibla gummistroppar, universalbeslag  

för verktygslåda (LBOXX och TANOS)  
finns som tillbehör

• MultiFit tillbehörssystem
• Dubbel filterlösning med HEPAfilter  

på Hmodellerna
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Flexibel, högpresterande dammsugare

IVB 9610L – Säkerhetssugare

Vakuum

23 kPa

Sugeffekt

270 W

Behållare

70  
liter

L

TEKNISKA DATA IVB 9610L

IP skyddsklass IPX4

Dammklass L

Upptagen effekt  (W) 2x1200

Sugeffekt mätt vid rör (W) 270

Luftflöde utan slang (l/sek.) 120

Behållare, volym (l) 70

Huvudfilter, yta (cm²) 7800

Vakuum max. (kPa) 23

Anslutning (mm) 50 MultiFit

Vikt (kg) 30

Mått, L x B x H (mm) 580x600x970

Huvudfilter typ PET

EGENSKAPER

Tippbar behållare •

Antistatisk behållare •

Våt / torr prestanda •

Låg ljudnivå •

Behållare i rostfritt stål •

Push&Clean filterrengöringssystem •

Fleece filterpåse 1 st. •

STANDARDUTRUSTNING

Filter PET Nano fiber, Ø275x187, 0,8 m2 107400562

Sugslang, Ø38 mm Universal, 4 m 302002796

Rörböj Rostfritt stål Ø38 mm 302002889

Förlängningsrör Rf stål 2x500 mm Ø38 107402474

Golvmunstycke Plast Basic 400 mm Ø38 302002798

Fogmunstycke plast, 300 mm Ø38 mm 302002890

ARTIKELNUMMER 302002914

Vare sig det är fabriksgolv, lager eller lastkajer som ska 
dammsugas klarar IVB 9 L BASIC jobbet. När olyckan 
är framme måste rengöringen ske snabbt och effektivt. 
Förutom att det ser skräpigt ut kan onödigt spill som 
blir liggande visa sig både bli farligt och kostsamt.

• Dubbla motorer för optimal sugkraft
• Tvättbart PETfilter för hög filtrering  

och låga underhållskostnader
• Push&Clean rengöring av filtret för  

optimal kapacitet
• Rostfri behållare på 70 liter
• Klarar både våt och torr upptagning
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Industriell rengöring för en säkrare arbetsplats

IVB 965 SD XC – Säkerhetssugare

TEKNISKA DATA IVB 9650L SD XC IVB 9652H/M SD XC

IP skyddsklass IPX4 IPX4

Dammklass L H/M

Upptagen effekt  (W) 2x1200 2x1200

Sugeffekt mätt vid rör (W) 270 270

Luftflöde utan slang (l/sek.) 120 120

Behållare, volym (l) 50 50

Huvudfilter, yta (cm²) 7800 7800

Vakuum max. (kPa) 23 23

Anslutning (mm) 50 MultiFit 50 MultiFit

Vikt (kg) 45 45

Mått, L x B x H (mm) 615x690x990 615x690x990

Huvudfilter typ PET Nano Papper/Glasfiber

EGENSKAPER

Antistatisk behållare • •

Motorhastighetskontroll • •

Låg ljudnivå • •

Tvättbart pet fleece filter •

XtremeClean filterrengöringssystem • •

Säkerhetsfilterpåse 1 st •

STANDARDUTRUSTNING

Filter Ppr/glasfib Hklass Ø275x187 1 m2 107400564

Filter PET Nano fiber, Ø275x187, 0,8 m2 107400562

Skräppåse f enkel tömning plast 5 st 302001480 302001480

Säkerhetsfilterpåse, 5 st. BIAtestad 302003473

ARTIKELNUMMER 302002916 302002917

Tvåmotorig industridammsugare med hög kapacitet 
både när det gäller upptagning och filtrering. IVB 9 tar 
snabbt upp damm, metallspån, träflis, vätskespill m.m, 
och ser till att hålla arbetsmiljön i bästa skick.

• Dubbla motorer som arbetar oberoende  
av varandra

• Högeffektivt filtersystem med automatisk  
filterrengöring – XtremeClean

• Rostfri behållare som är enkel att tömma

L

Vakuum

23 kPa

Sugeffekt

270 W

Behållare

50  
liter
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Städning i ATEXmiljö Zon 22

IVB 7 ATEX TYP 22 – Säkerhetssugare

Vakuum

25 kPa

Sugeffekt

270 W

Behållare

70  
liter

TEKNISKA DATA IVB 7M ATEX TYPE 22

IP skyddsklass IP54

Dammklass M

Upptagen effekt  (W) 1200

Sugeffekt mätt vid rör (W) 270

Luftflöde utan slang (l/sek.) 56

Behållare, volym (l) 70

Huvudfilter, yta (cm²) 3000

Vakuum max. (kPa) 25

Anslutning (mm) 50 type 22

Vikt (kg) 27.2

Mått, L x B x H (mm) 580x605x970

Huvudfilter typ PET

EGENSKAPER

Filterpåse •

Motorhastighetskontroll •

Automatisk start/stopp för elverktyg •

Godkänd för hälsovådligt damm, ATEX Zone 22 •

Extra uttag för elverktyg •

STANDARDUTRUSTNING

Filter PET fleece, Ø185x140 mm 0,3 m2 302000490

Sugslang 4m Ø36 Typ22 44193

ARTIKELNUMMER 302001895

IVB 7X med Mklassfilter är utrustad med en unik 
gnistfri ECmotor utan kolborst. Den har lång livslängd 
och kan användas i ATEXklassade rum zon 22.  
IVB 7X är godkänd enligt ATEXdirektivet 94/9/EC för 
användning i Zon 22. Tillbehör beställs separat.

• Säkerhetsdammsugare i dammklass M
• ATEX Zon 22godkänd dammsugare
• EC motorteknologi ger lång livslängd  

och kan användas i ATEXmiljö
• Uttag för inkoppling av handverktyg med  

start/stoppreglering av dammsugaren
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Hälsa och säkerhet

IVB 995 SD XC TYP 22 – Säkerhetssugare

Vakuum

23 kPa

Sugeffekt

270 W

Behållare

50  
liter

TEKNISKA DATA IVB 9950H/M SD XC TYP 22

IP skyddsklass IP54

Dammklass H/M

Upptagen effekt  (W) 2x1100

Sugeffekt mätt vid rör (W) 270

Luftflöde utan slang (l/sek.) 120

Behållare, volym (l) 50

Huvudfilter, yta (cm²) 10000

Vakuum max. (kPa) 23

Anslutning (mm) 50 Type 22

Vikt (kg) 45

Mått, L x B x H (mm) 615x690x990

Huvudfilter typ Papper/Glasfiber

EGENSKAPER

Mjukstart •

Antistatisk behållare •

Låg ljudnivå •

Godkänd för hälsovådligt damm, Mklass •

Godkänd för hälsovådligt damm, Hklass •

Godkänd för hälsovådligt damm, ATEX Zone 22 •

XtremeClean filterrengöringssystem •

STANDARDUTRUSTNING

Filter Ppr/glasfib Hklass Ø275x187 1 m2 107400564

Motorkylningsfilter, PET fleece 107400041

ARTIKELNUMMER 302002919

IVB 9 ATEX Z22 är en kraftfull tvåmotorig damm
sugare för ATEX zon 22miljöer. Maskinen är utrustad 
med XtremeClean filterrengöring och en rostfri  
behållare på hela 50 liter. Tillbehör beställs separat.

• Godkänd för ATEX zon 22, M och H klass
• Två borstlösa EC motorer
• XtremeClean helautomatisk filterrengöring
• Behållare i rostfritt
• 10 meter kabel ger stor arbetsradie
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Exempel på tillbehör VHS 40/42 & IVB

ALLRENGÖRINGSKIT
38mm med gummislang

UGNSRENGÖRINGSKIT
Ø38mm

INDUSTRISET
Ø50mm

GOLVRENGÖRINGSKIT
Ø 40 mm

KIT FÖR METALLSPÅN
Ø50mm

FRONTMUNSTYCKE
Typ 22 Ø50x600 mm

MUNSTYCKE FÖR 
RENGÖRING AV RÖR

FILTERPÅSAR 5 ST SÄKERHETSPÅSAR, 5 ST
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MultiFitTM

SoftStartTM

Denna avancerade teknik ger automatisk filterrengöring 
medan du arbetar med full dammsugningsprestanda. 
Genom att använda endera ventil eller servobaserade 
lösningar garanterar XtremeClean™ längre livslängd,  
hög effektivitet och förebygger effektförluster på grund  
av reducerat luftflöde – helt utan avbrott. 

InfiniClean™ rengör automatiskt filtret under drift 
med hjälp av en reverserad luftstöt som aktiveras var 
15:e sekund, vilket ger ett ökat luftflöde med upp till 
20 %. Hållbart och tvättbart PTFElångtidsfilter med 
dammavstötande membran som kan användas för  
både våt och torrdammsugning. 

Denna teknik ger snabb och enkel rengöring av filter
kassetten. När man trycker på knappen för filterrengöring 
tränger omgivande luft in i filterkassetten i motsatt 
riktning. Smutsen ”sprängs” bort från filtret och sug
effekten blir hög igen. Ett bekvämt, kraftfullt men 
skonsamt sätt att rengöra filtret.

MultiFit utvecklades för att passa alla sugslangar, oavsett 
om slangdiametern är 27, 32, 36, 38 eller 50 mm och kan 
anslutas till maskinen utan några extrakostnader. På de 
flesta maskiner gör MultiFit slangkopplingen det flexibelt 
att välja mellan slangarna universal eller AntiStatic.

Dammpartiklarnas friktion kan orsaka statisk elektricitet 
i slangen, vilket kan orsaka elstötar eller till och med 
antända explosiva material eller brännbart damm. Nilfisk 
antistatiska anslutningssystem innebär att dammsugaren 
alltid är jordad och förebygger elektrostatisk laddning.

Alla Nilfisk ATEX ZONE 22dammsugare har SystemEC, 
som är ett enfas drivsystem utvecklat med en elektroniskt 
kommuterad likströmsmotor. Motorn styrs elektroniskt, 
vilket tar bort behovet av kolborst.

Denna patenterade teknik, som används i alla Nilfisk H och  
Mklassade och TYPE 22dammsugare, mäter elektroniskt  
luftflödet direkt med hjälp av två termiska portar. Luftflödet  
kan bestämmas under alla driftförhållanden, oavsett 
slangdiameter och/eller variation i strömförsörjningen.

Spänningsfall kan leda till avbrott i systemet om apparaten 
är känslig för spänningsvariationer. SoftStart håller 
startströmmen låg och minskar spänningsfall. Funktionen 
har certifierats av ett oberoende testinstitut.

AntiStatic

AutoOnOffTM 

SystemECTM

FlowSensorTM

Genom att ansluta ett elverktyg direkt till maskinen, sugs 
dammet upp direkt från källan och sugaren stängs av och 
sätts på samtidigt som verktyget. Uppföljningskontroller 
ingår för fullständig tömning av sugslangen och 
kontinuerlig effektreglering.

Nilfisk erbjuder ett komplett sortiment av innovativa och kraftfulla Våt/torrdammsugare, som alla 
är konstruerade för att inte enbart klara de mest krävande professionella rengöringsbehoven utan 
även för att uppfylla dina specifika krav på sugeffekt. Dammsugarna har egenskaper som avancerad 
filtrering, mycket låg bullernivå, hög prestanda och automatisk eller halvautomatisk filterrengöring.

Egenskaper – konstruerade  
att uppfylla våra kunders behov!



Kombimaskiner

Snabbt, bekvämt och effektivt
Med våra kombiskurmaskiner kan du rengöra upp till 19.760 m2 
per timme på ett effektivt sätt. Vi prioriterar fyra saker när vi 
utvecklar dessa kombiskurmaskiner: utmärkta rengörings-

resultat, enkel användning, maximal livslängd och låga under-
hållskostnader. Med våra maskiner kan du rengöra dina golv 
snabbt och effektivt.

Enkelt dagligt underhåll utan verktyg
Verktygsfritt underhåll betyder att operatören kan kontrollera 
och byta borstar snabbt och lätt utan verktyg – det reducerar 
underhållstiden och sparar pengar. Våra maskiner är konstru-
erade för att man snabbt och enkelt ska komma åt alla viktiga 
komponenter och underlätta vid service och underhåll.

Vi fokuserar på att öka din produktivitet
Alla våra kombimaskiner är utformade för att säkerställa  
maximal produktivitet – bland annat genom:
•  Enkel åtkomst till viktiga komponenter såsom batterier  

och sugmotorer, elektronik, mm
•  Alla byten av viktiga slitdetaljer görs helt utan verktyg
•  Enkla och lätta manöverpaneler ger kort utbildningstid

Effektiv rengöring med ett  
brett tillbehörsprogram
Alla rondeller och borstar är speciellt utformade för rengöring 
av många olika typer av golv. Med en skurmaskin från Nilfisk 
kan du säkert och effektivt rengöra alla typer av hårda golv. 

Vi står också redo med råd och vägledning om maskiner,  
tillbehör och rengöringsmedel, så att du får den kombination 
som bäst passar dina behov. Våra maskiner tar effektivt bort  
de flesta typer av smuts och fläckar.

Ett omfattande maskinprogram med många tillval
•  Batteri eller kabel: beroende på förutsättningarna
•  Inbyggd laddare: minskar risken för driftstopp
•   Cylinderborstar med sopfunktion eller diskdäck:  

beroende på arbetsuppgift
•  Underhållsfria batterier: säkerhet och funktion

ClearviewTM för optimal förarkomfort
Analyser visar att maskinernas ergonomiska utformning  
är mycket viktig för att minska arbetsbelastning och på så  
sätt mini mera eventuella sjukskrivningar. Det patenterade  
Clearview™-systemet som ger föraren utmärkt sikt samt andra 
viktiga funktioner som lätt handhavande, enkla kontroller och 
justerbar förarstol är några detaljer som ger just en god  
ergonomi. Säkerhet och användarvänlighet är alltid i fokus  
när vi utvecklar nya maskiner och städlösningar.

Läs mer om kombimaskiner på www.nilfisk.se
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En knapp aktiverar alla rengörings-/borstfunktioner  
ger bättre användarvänlighet och snabbare utbildning  
av operatörer.

Ett vattendimsystem som binder luftburna damm partiklar 
så att dessa faller ner på golvet som enkelt sopas upp 
av sidoborstarna in i huvudborstens arbetsområde. 
70 % bättre dammkontrollerad produktivitet jämfört 
med konventionella sopmaskiner, som bara använder 
dammkontroll för huvudborsten.

Ett system som anpassar flödet av vatten och rengörings-
medel baserat på maskinens hastighet – garanterar 
konsekvent förbrukning för varje kvadratmeter golvyta.

Med REV flyttas skurdynans mönster istället för att bara 
snurra runt, man undviker virvelmärken och ojämnt 
slitage mönster. Denna egenskap kombinerat med en 
korrekt rondell, innebär att ytbehandlingen kan tas upp 
med enbart vatten.

SmartKey™ ger två olika behörighetsnivåer, både 
för användare och superanvändare, vilket ger ökad 
maskinsäkerhet och förenklar den dagliga driften.

Nilfisk Ecoflex säkerställer att alla golv blir rena, oavsett 
om det är golv med lättare belastning eller kraftigt 
nedsmutsade områden, på ett så miljövänligt sätt som 
möjligt, enkelt, effektivt och du sparar pengar.

Ett system för maskinadministration optimerar rengörings-
programmet och övervakar rengöringsprestanda, samt ger 
lägre kostnader och bättre kontroll.

QuickChangeTM utbytbara däcksystem möjliggör åtta olika 
disc-, eller cylindriska borstar för en enda maskin, som kan 
bytas snabbt och enkelt, så att du alltid har rätt borste för 
jobbet.

REVTM TrackCleanTM

SmartKeyTM SmartFlowTM

OneTouchTM QuickChangeTM

EcoFlexTM DustGuardTM 

Hela Nilfisks utbud av golvrengöringslösningar har flera olika innovativa tekniker som är utformade 
att inte enbart förbättra rengöringsresultatet, utan även ge bättre totalkostnad för ägandet.

Innovativa egenskaper för  
alla typer av golvrengöring
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Perfekt för rengöring av mindre ytor

SC100 – Små kombiskurmaskiner

Ren-/smutsvattentank

3/4 
liter 

 

Skurbredd

31 cm 

Produktivitet

620 m2/t

TEKNISKA DATA SC100 E Basic SC100 E PREMIUM

Upptagen effekt  (W) 800 800

Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A)) 72 ± 2 72 ± 2

Kapacitet teoretisk/praktisk (m²/h) 620/310 620/310

Skurbredd (mm) 310 310

Renvatten / smutsvattentank (l) 3/4 3/4

Borste antal och typ 1 Cylindrisk 1 Cylindrisk

Borsthastighet (RPM) 2100 2100

Mått, L x B x H (mm) 400x360x1150 400x360x1150

Bruttovikt komplett (kg) 15 15

EGENSKAPER

Löstagbar kabel • •

Automatisk vattenavstängning • •

Nivåmätare renvatten • •

Levereras klar att använda (komplett) • •

Tank-i-tank-lösning • •

Handtag en- eller tvåhandsfattning • •

STANDARDUTRUSTNING

Cylinderborste 310mm medium PPL vit 107411860 107411860

Handtag 2-hands 107413470 107413470

Mattkit 107411865

Kabel avtagbar 10m  EU 107413490 107413490

Sugslang kit extern 107411864

Sugskrapa 32 mm mattkit 107411868

Sugskrapa 321mm Kit 107411867 107411867

ARTIKELNUMMER 107408100 107408103

Nilfisk SC100 är en kompakt kombiskurmaskin  
för rengöring av mindre ytor. Jämfört med manuell 
rengöring med mopp klarar denna kompakta, upp-
rättstående kombiskurmaskin rengöringsuppgifterna 
mycket snabbare och med bättre resultat.

• Skurning och torkning görs i en arbetsgång,  
så golvet snabbt blir klart för användning

• Maskinen har två inställningar för dosering,  
som säkrar effektiv rengöring, samt en  
LED-varningslampa, som lyser rött när  
vattnet är slut

• Ergonomiskt handtag som kan hanteras  
med en eller två händer

• Lätt att bära och transportera, väger  
endast 12 kilo
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Skurar, sopar och torkar överallt

SC250 – Små kombiskurmaskiner

Ren-/smutsvattentank

6/6 
liter

Skurbredd

34 
cm

Produktivitet

1360 
m2/t

TEKNISKA DATA SC250 34C B

Volt (V) 36

Upptagen effekt  (W) 300

Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A)) 66 ±3

Kapacitet teoretisk/praktisk (m²/h) 1360/680

Renvatten / smutsvattentank (l) 6/6

Borste antal och typ 1 Cylindrisk

Borsthastighet (RPM) 1000

Borsttryck (kg) Max 12

Sugskrapa bredd (mm) 340

Mått, L x B x H (mm) 630x425x400

Bruttovikt komplett (kg) 32

Effektförbrukning (kW) 0.3

Drifttid (min.) 40

EGENSKAPER

Kompakt design •

Lithium-batteri •

Levereras klar att använda (komplett) •

One-Touch panel •

Tank-i-tank-lösning •

Skurning och sopning •

STANDARDUTRUSTNING

Cylinderborste medium nylon vit 340 mm 9100002066

Uppsamlingstråg plast 9100001964

Sugskrapa kit 360 mm (2 st) 9100002064

Batteri kit med laddare 9100002056

ARTIKELNUMMER 9087380020

Nilfisk SC250 är en kompakt skurmaskin för snabb 
och effektiv städning av hårda golv, även i hörn, och 
dessutom både framåt och bakåt – även under möbler 
och hyllor. Detta är en lätt och produktiv maskin med 
låg ljudnivå som passar för daglig städning då den 
är batteridriven. Ett attraktivt val för butiker, skolor, 
restauranger, caféer, bagerier, snabbmatskedjor, hotell, 
städbolag mm.

• Enkel att hantera: Tank-i-tank-design för  
att bäras med en hand för enkel fyllning  
och tömning

• Effektiv: sopar, skurar och torkar på  
samma gång

• Produktiv: 6 liters ren- och smutsvattentank  
ger upp till 40 min arbetstid utan påfyllning

• Kraftfull: Nilfisk 36V Lithium-batteriteknologi
• Enkel att använda: Det ergonomiska  

handtaget kan justeras i olika lägen
• Intuitiv: informativ display på handtaget
• Full kontroll: One-Touch™-knappen  

aktiverar alla viktiga funktioner
• Städning non-stop:  

Vatten kan bytas under driften
• Säker: Larm för lite vatten skyddar maskinen
• Bekväm: Enkel att bära och flytta tack vare  

den kompakta designen och låga vikten
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För rengöring på de flesta golvytor och i trånga utrymmen

CA 330 – Små kombiskurmaskiner

Ren-/smutsvattentank

1,7/1,7 
liter 

 

Skurbredd

34 cm 

Produktivitet

1360 m2/t

TEKNISKA DATA CA 330

Volt (V) 230

Upptagen effekt  (W) 750

Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A)) 68

Kapacitet teoretisk/praktisk (m²/h) 1360/680

Skurbredd (mm) 340

Renvatten / smutsvattentank (l) 1.7/1.7

Borste antal och typ 2 Cylindrical

Borsthastighet (RPM) 650

Borsttryck (kg) 23.5

Mått, L x B x H (mm) 380x440x210

Bruttovikt komplett (kg) 25.2

EGENSKAPER

Cylindrisk borste •

Kompakt design •

Låg ljudnivå •

STANDARDUTRUSTNING

Medium borste stand. 55900130

ARTIKELNUMMER 12413200

Med dessa multifunktionella kombiskurmaskiner  
är det enkelt att rengöra alla golvtyper snabbt och  
effektivt. På ställen där det är svårt att komma åt,  
men där det krävs hög rengöringskvalitet och låg  
ljudnivå, är CA 330 det perfekta valet.

• Borsttryck på 0,3 kg/cm²
• Otroligt låg ljudnivå
• Enkel åtkomst till tanken
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För daglig rengöring av mindre områden

SC351 – Små kombiskurmaskiner

TrackCleanTM

TEKNISKA DATA SC351 komplett

Volt (V) 12

Upptagen effekt  (W) 450

Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A)) 64

Kapacitet teoretisk/praktisk (m²/h) 1480/890

Skurbredd (mm) 370

Renvatten / smutsvattentank (l) 11/11

Borste antal och typ 1 Disc

Borsthastighet (RPM) 140

Borste/rondell, Ø (mm) 370/355

Borsttryck (kg) 27

Sugskrapa bredd (mm) 470

Mått, L x B x H (mm) 730x475x450

Bruttovikt komplett (kg) 73

EGENSKAPER

Inbyggd laddare •

Automatisk stopp av borste •

Automatisk vattenavstängning •

Batteridriven •

Rullskydd på sugrampsidor •

Batteri-indikator •

Sugskrapa •

STANDARDUTRUSTNING

Borste polypropylen 14,5" Ø370 mm 9099999000

Sugskrapeblad kit polyureth 14,5" 370 mm 9100000077

Batteri 12V 55Ah AGM Spiracel 9100001664

Laddare inbyggd 15A 230V 9100000713

ARTIKELNUMMER 9087341020

SC351 skurar och torkar både framåt och bakåt och har 
ett imponerande borsttryck på 27 kg. Denna funktion 
är mycket användbar vid rengöring i trånga utrymmen, 
t.ex mellan och bakom bord, hyllor, möbler och på 
andra svåråtkomliga ställen.

• Det roterande borstdäcket gör det möjligt  
att skura både framåt och bakåt

• 27 kilos borsttryck ger fantastisk effektivitet
• Kraftfull borstmotor
• Optima-batteri säkrar hög produktivitet
• Enkel justering av borstdäcket

Ren-/smutsvattentank

11/11 
liter 

 

Skurbredd

37 cm 

Produktivitet

1480 m2/t
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SC401 – Små kombiskurmaskiner

Ren-/smutsvattentank

30/30 
liter 

 

Skurbredd

43 cm 

Produktivitet

1720-2150 
m2/t

Den kompakta och manövrerbara Nilfisk SC401  
gå-bakom kombiskurmaskinen, erbjuder den hastighet, 
noggrannhet och användarvänlighet du behöver för en 
bättre rengöring. För att göra den komplett, har denna 
högpresterande maskin en extremt låg ljudnivå för att 
hantera rengöring dagtid, även i ljudkänsliga miljöer.

Hög och jämn rengöring i timmar

TEKNISKA DATA SC401 43 B SC401 43 BD SC401 43 B  
FULL PKG

SC401 43 BD  
FULL PKG

SC401 43 E

Volt (V) 24 24 24 24 230 V - 50-60 Hz

Upptagen effekt  (W) 450 450 450 450 450

Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A)) 65 (60) ±3 65 (60) ±3 65 (60) ±3 65 (60) ±3 68 ±3

Kapacitet teoretisk/praktisk (m²/h) 1720/1032 2150/1290 1720/1032 2150/1290 1720/860

Skurbredd (mm) 430 430 430 430 430

Renvatten / smutsvattentank (l) 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30

Borste antal och typ 1 Disc 1 Disc 1 Disc 1 Disc 1 Disc

Borsthastighet (RPM) 140 140 140 140 170

Borsttryck (kg) 25 25 25 25 30

Sugskrapa bredd (mm) 720 720 720 720 720

Mått, L x B x H (mm) 1180x720x1055 1180x720x1055 1180x720x1055 1180x720x1055 1180x720x1055

Bruttovikt komplett (kg) 149 158 166 158 148

EGENSKAPER

Batteridriven • • • •

Eldriven •

Med drivmotor • •

One-touch knapp • • • • •

Click-on/off för borste • • • •

Nilfisk SilenTech™ och Tyst läge • • • •

Klämbar tömningsslang med flödeskontroll • • • • •

Skräplåda • • • • •

Fyllningsslang • • • • •

Kemdoseringssystem • •

STANDARD EQUIPMENT

Fyllningsslang 9097290000 9097290000 9097290000 9097290000 9097290000

Sugskrapeblad 730 mm 29 Gum kit 9100002541 9100002541 9100002541 9100002541 9100002541

Rondellhållare 17" 432 mm 9100002050 9100002050

Borste prolene 17" Ø430 mm L08812891 L08812891 L08812891

Nyckel 9100002532  9100002532 9100002532

Tidräknare 24V 9100002257 9100002257

Kemdoseringssystem kit 9100002531 9100002531

Batteri 12V-76AH underhållsfritt 80564310 80564310

Laddare inbyggd 24V 13A 9100002545 9100002545

ARTIKELNUMMER 9087391020 9087393020 9087390020 9087398020 9087392020

• Kompakt design och enkel att manövrera
• Produktiv och kraftfull vakuummotor ger ett  

perfekt rengörings- och torkresultat
• Klicka enkelt av/på borste, lättvikts-sugskrapa  

utan slanganslutning
• Patenterat elastiskt remsystem ger enkelt  

underhåll av sugskrapan
• Kemblandningssystemet förhindrar över dosering 

av rengöringsmedel – sparar miljön och totala 
kostnaden för rengöring

• Den patenterade Nilfisk SilentTechTM teknologin 
reducerar ljudnivån till 65dB – eller 60dB i tyst läge
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Enkel och användarvänlig gå-bakom kombiskurmaskin

SC430 Go-Line – Medelstora kombiskurmaskiner

TEKNISKA DATA SC430 53 B Go-Line Complete

Volt (V) 24

Upptagen effekt  (W) 900

Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A)) 70 ±3

Kapacitet teoretisk/praktisk (m²/h) 2120/1272

Skurbredd (mm) 530

Renvatten / smutsvattentank (l) 40/40

Borsthastighet (RPM) 150

Borste/rondell, Ø (mm) 530/508

Borsttryck (kg) 35

Max. fart (km/h) 4

Sugskrapa bredd (mm) 760

Bruttovikt komplett (kg) 175

EGENSKAPER

Sugblad vändbara 4ggr •

Batteri-indikator •

Vattenmängdsindikator •

Ergonomiskt handtag med två säkerhetsbrytare •

System för snabbt byte av sugblad •

Klämbar tömningsslang med flödeskontroll •

Levereras klar att använda (komplett) •

STANDARDUTRUSTNING

Borste Prolene  21" Ø530mm L08837025

Sugblad 740 mm/29" kit 9100000279

Batteri 12 V-84Ah AGM 1464853000

ARTIKELNUMMER 50000334

SC430 är det perfekta valet för enkel och pålitlig 
rengöring av mellanstora områden. Med enkel 
manövrering och användarvänlig design, är SC430  
lätt och intuitiv att använda.

• Enkel användning; ett enda tryck på  
knappen aktiverar alla skurfunktioner

• Integrerad ren- och smutsvattentank  
med stor kapacitet

• Kompatibel med tillbehör från  
Nilfisk-portföljen

• Utmärkt vattenupptagning

Ren-/smutsvattentank

40/40 
liter 

 

Skurbredd

53 cm 

Produktivitet

2120 m2/t
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Kompakt, tyst och enkel kombiskurmaskin

SC450 – Medelstora kombiskurmaskiner

Ren-/smutsvattentank

40/45 
liter 

 

Skurbredd

53 cm 

Produktivitet

2120 m2/t

TrackCleanTM

TEKNISKA DATA SC450 + 105A GEL + laddare + Prolene

Upptagen effekt  (W) 810

Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A)) 68

Kapacitet teoretisk/praktisk (m²/h) 2120/1272

Skurbredd (mm) 530

Renvatten / smutsvattentank (l) 40/45

Borste antal och typ 1 Disc

Borsthastighet (RPM) 154

Borste/rondell, Ø (mm) 530

Borsttryck (kg) 34

Sugskrapa bredd (mm) 760

Mått, L x B x H (mm) 1174x760x980

Bruttovikt komplett (kg) 190

EGENSKAPER

Batteridriven •

Sugblad vändbara 4ggr •

Batteri-indikator •

Ergonomiskt handtag med två säkerhetsbrytare •

Klämbar tömningsslang •

Sugskrapa •

STANDARDUTRUSTNING

Borste Prolene  21" Ø530mm L08837025

Sugblad 740 mm/29" kit 9100000279

Batteri 12V-105Ah Underhållsfritt 80564400

Laddare inbyggd kit 909 6739 000

ARTIKELNUMMER CM9087370020-04

SC450 kombinerar – helt enligt Nilfisk-traditionen 
– prestation, pålitlighet, produktivitet och enkelhet i 
en kostnadseffektiv kombiskurmaskin. SC450 passar 
utmärkt på de flesta områden, som skolor, sjukhus,  
butiker och offentliga byggnader. SC450 är en  
basmaskin som är enkel att underhålla och har låg  
vatten- och energiförbrukning.

• Låg ljudnivå
• Polyethylenetank ger lång livslängd
• Sugfoten frigörs automatiskt om man  

kör på ett hinder
• Stor smutsvattentank som är enkel  

att rengöra
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Ekonomisk och användarvänlig kombiskurmaskin

SC500 – Medelstora kombiskurmaskiner

Ren-/smutsvattentank

45/45 
liter 

 

Skurbredd

53 cm 

Produktivitet

2650 m2/t

TrackCleanTM

TEKNISKA DATA SC500 53 B SC500 53 B  
komplett

SC500 53 REV SC500 REV 105A 
Gel+Charger 
+Ecoflex

Volt (V) 24 24 24 24
Upptagen effekt  (W) 930 930 930 930
Ljudnivå (BS 5415) (dB(A)) 63 (60) ±3 63 (60) ±3 65 (63) ±3 65 (63) ±3
Kapacitet teoretisk/praktisk (m²/h) 2650/1590 2650/1590 2550/1530 2550/1530
Skurbredd (mm) 530 530 508 508
Renvatten / smutsvattentank (l) 45/45 45/45 45/45 45/45
Borste antal och typ 1 Disc 1 Disc 1 REV 1 Disc
Borsthastighet (RPM) 155 155 0-30 0-30
Borste/rondell, Ø (mm) 530/508 530/508 508/508 508/508
Borsttryck (kg) 15/30 15/30 22/30 22/30
Max. fart (km/h) 5 5 5 5
Sugskrapa bredd (mm) 720 720 720 720
Mått, L x B x H (mm) 1277x720x1063 1277x720x1063 1277x720x1063 1277x720x1063
Bruttovikt komplett (kg) 207 207 210 210
Vibrationsnivå vid användaren (m/s²) <2.5 <2.5 <2.5 <2.5
Vattenmängd (cl/m) 0.75/1.5/3 0.75/1.5/3 0.38/0.75/1.5 0.38/0.75/1.5

EGENSKAPER
Click on-off för borste • •
Ecoflex-förberedd • • • •
Levereras klar att använda (komplett) •
2 nyckelsystem • • • •
Sugskrapa • • • •
SmartFlow system • • •
Nilfisk SilenTech™ • • •

STANDARDUTRUSTNING
Påfyllningsslang 9100000703 9100000703 9100000703 9100000703
Nyckel operatör grå 9100000843 9100000843 9100000843 9100000843
Nyckel service gul 9100000848 9100000848
Skräpbehållare kit 9100000795 9100000795
Smartkey - handledare 56116519 56116519
Smartkey - användare 56116518 56116518
Ecoflex kemkit 9100000008
Ecoflex kemkit 9100002395
Borste Prolene  21" Ø530mm L08837025
Sugskrapeblad kit Gum 29" 740 mm 9100000810 9100000810 9100000810 9100000810
Batteri 12V-105Ah Underhållsfritt 80564400 80564400
Laddare batteri O/B 24V 13A 100-230V kit 9099995000 9099995000

ARTIKELNUMMER 9087401020 9087400020 9087355020 CM9087355020-02

SC500 är en skurmaskin som är omsorgsfullt konstru-
erad för att förbättra produktiviteten och minska dina 
totala rengöringskostnader. Maskinen är användar-
vänlig och har en rad smarta funktioner som gör det 
möjligt att använda skurmaskinen med låg förbrukning 
av vatten och rengöringsmedel.

• 53 cm borstdäck med hastighetsreglering  
som anpassas efter golvets kvalitet

• Borstdäcket höjs/sänks elektroniskt
• Automatisk reglering av rengöringsmedel/vatten 

som anpassas efter skurmaskinens hastighet
• Dubbelt borsttryck kan aktiveras vid  

behov Separata nycklar för superanvändare och 
operatör

• Enkelt att byta suggummi
• SC500 REV™-versionen med orbital rengörings-

teknologi, angriper snabbt  
och effektivt smutsen från flera riktningar,  
och efterlämnar golvet renare – i ett  
arbetsmoment.
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Enkel, pålitlig och kostnadseffektiv kombiskurmaskin

SC530 – Medelstora kombiskurmaskiner

TEKNISKA DATA SC530 53 BD Go-line SC530 53 BD Go-line Complete

Volt (V) 24 24

Upptagen effekt  (W) 800 950

Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A)) 69 69

Kapacitet teoretisk/praktisk (m²/h) 2385/1431 2385/1431

Skurbredd (mm) 530 530

Renvatten / smutsvattentank (l) 61/61 61/61

Borsthastighet (RPM) 150 150

Borste/rondell, Ø (mm) 530/508 530/508

Borsttryck (kg) 23 23

Mått, L x B x H (mm) 1260x550x1080 1260x550x1080

Bruttovikt komplett (kg) 233 233

EGENSKAPER

Med drivmotor • •

Sugblad vändbara 4ggr • •

Batteri-indikator • •

Vattenmängdsindikator • •

Ergonomiskt handtag med två säkerhetsbrytare • •

System för snabbt byte av sugblad • •

Klämbar tömningsslang med flödeskontroll • •

STANDARDUTRUSTNING

Borste Prolene  21" Ø530mm L08837025 L08837025

Sugblad 740 mm/29" kit 9100000279 9100000279

Batteri 12V-105Ah Underhållsfritt 80564400

Laddare 24V 13A VS10204 VS10204

ARTIKELNUMMER 50000335 CM50000335-01

SC530 är en enkel, pålitlig och kostnadseffektiv kombi-
skurmaskin och det perfekta valet för skolor, sjukhus, 
stormarknader och offentliga byggnader. SC530 rengör 
stora ytor, reducerar tidsåtgången och ökar produktiv-
iteten, tack vare tankvolym på 61 liter.

• One-Touch™-knapp som aktiverar  
alla skurfunktioner

• Tippbar smutsvattentank som ger enkel  
åtkomst till batterier och kemsystem

• Ergonomisk pedal som gör det lätt att  
lyfta och sänka borstdäcket

• Enkelt klick-på/av-system som lossar  
borsten/rondellen

• Utmärkt vattenupptagning

Ren-/smutsvattentank

61/61 
liter 

 

Skurbredd

53 cm 

Produktivitet

2385 m2/t
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TEKNISKA DATA BA 551C D BA 551C D 105A 
GEL+Ecoflex 
+Prolene

BA 551 D 105A
GEL+ Räknare 
+Ecoflex+Prolene

BA 551 D  
w/drive

BA 611 D BA 611D 105A  
GEL+Räknare 
+Ecoflex+Prolene

Upptagen effekt  (W) 1330 1330 1010 1010 1230 1230

Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A)) 65.8 65.8 65.8 65.8 65.8 65.8

Kapacitet teoretisk/praktisk (m²/h) 2860/1720 2860/1720 2970/1785 2970/1785 3420/2055 3420/2055

Skurbredd (mm) 510 510 530 530 610 610

Renvatten / smutsvattentank (l) 55/55 55/55 55/55 55/55 55/55 55/55

Borste antal och typ 2 Cylindrisk 2 Cylindrisk 1 Disc 1 Disc 2 Disc 2 Disc

Borsthastighet (RPM) 570 570 135 135 230 230

Borste/rondell, Ø (mm) - - 530/508 530/508 305/305 305/305

Borsttryck (kg) 26 26 21/28 21/28 21/28 21/28

Max. fart (km/h) 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6

Sugskrapa bredd (mm) 760 760 760 760 810 810

Mått, L x B x H (mm) 1320x540x1090 1320x540x1090 1320x540x1090 1320x540x1090 1310x650x1090 1320x540x1090

Bruttovikt komplett (kg) 258 258 255 255 256 256

EGENSKAPER

Med drivmotor • • • • • •

Batteridriven • • • • • •

Utbytbara borstdäck • • • • • •

Vattenmängdsindikator • • • • • •

Ecoflex-förberedd • • • • • •

Sugskrapa • • • • • •

STANDARDUTRUSTNING

Cylindrisk borste polypropylen 510mm 909 5823 000

Cylindrisk borste polypropylen grå 510mm 909 5825 000

Tidräknare 24 V 9096951000 9096951000

Kit Ecoflex kemdosering 909 6744 000 909 6744 000 909 6744 000

Borste Prolene 12" Ø305 mm L08603842

Borste Prolene  21" Ø530mm L08837025

Sugblad 740 mm/29" kit 9100000279 9100000279 9100000279 9100000279

Sugblad svärtfri 840 mm/33 kit 9100000280 9100000280

Batteri 12V-105Ah Underhållsfritt 80564400 80564400 80564400

Laddare inbyggd kit 909 6739 000 909 6739 000 909 6739 000 909 6739 000 909 6739 000 909 6739 000

ARTIKELNUMMER 908 7158 020 CM908 7158 020-10 CM908 7157 020-07 908 7157 020 908 7159 020 CM908 7159 020-07

BA 551/551C/611 kombiskurmaskiner erbjuder bättre 
rengöringseffekt, längre drifttid, bättre ergonomi, fler 
tillbehör och en robustare konstruktion. BA 551/611 har 
en skurbredd på 53/61 cm, och cylinderversionen BA 
551C både skurar och sopar i ett moment.

• Låg ljudnivå underlättar vid rengöring i  
ljudkänsliga miljöer som tex. sjukhus, skolor, mm.

• Justerbart borsttryck
• Robust skurdäck, kraftfull drivmotor, inbyggd 

laddare samt alla elektriska komponenter i en helt 
vattentät box

• Ecoflex™ kemdoseringssystem som tillval
• Påfyllningsslang som tillval

Smart design ger lägre rengöringskostnad

BA/CA 551/611 – Medelstora kombiskurmaskiner

Ren-/smutsvattentank

55/55 
liter 

 

Skurbredd

från 51 cm 
till 61 cm

Produktivitet

från 2120m2/t 

till 3420m2/t



68

En effektiv och komplett serie kombiskurmaskiner

BA651/751/851 – Stora kombiskurmaskiner

Ren-/smutsvattentank

85/85 
liter 

 

Skurbredd

från 66 cm 

till 86 cm

Produktivitet

från 3700m2/t 

till 4820m2/t

TEKNISKA DATA BA 651 BA 651 ECOFLEX 
+180A GEL+  
Laddare+Prolene

BA 651  
med laddare

BA 751C BA 751  
med laddare

BA 851

Volt (V) 24 24 24 24 24 24

Upptagen effekt  (W) 1420 1420 1420 1820 1420 1420

Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A)) 58 58 58 58 58 58

Kapacitet teoretisk/praktisk (m²/h) 3700/2200 3700/2200 3700/2200 3980/2390 3980/2390 4820/2895

Skurbredd (mm) 660 660 660 710 710 860

Renvatten / smutsvattentank (l) 85/85 85/85 85/85 85/85 85/85 85/85

Borste antal och typ 2 Disc 2 Disc 2 Disc 2 Cylindrisk 2 Disc 2 Disc

Borsthastighet (RPM) 220 220 220 613 220 220

Borste/rondell, Ø (mm) 330/330 2x330 330/330 - 370/355 430/432

Borsttryck (kg) 32/52 32/52 32/52 35 32/52 32/52

Max. fart (km/h) 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6

Sugskrapa bredd (mm) 890 890 890 890 890 1040

Mått, L x B x H (mm) 1500x600x1050 1500x600x1050 1500x600x1050 1470x600x1050 1500x600x1050 1570x600x1050

Bruttovikt komplett (kg) 470 470 470 470 470 470

EGENSKAPER

Disc-borste • • • • •

Behållare för skräp •

Justerbart handtag • • • • • •

Click on-off för borste • • • • •

Vattenmängdsindikator • • • • • •

Ecoflex-förberedd • • • • • •

Sugskrapa •

STANDARDUTRUSTNING

Kit Ecoflex kemdosering 9097457000

Borste Prolene 13" Ø330 mm 909 5332 000

Sugskrapeblad svärtfritt gummi 890mm kit 9100000281 9100000281 9100000281 9100000281 9100000281

Batteri 6V-180Ah Underhållsfritt 80564000

Laddare inbyggd 24V 25A 9097597000 9097597000 9097597000

Sugblad 1040 mm/41 kit 9100000282

Stänkskydd 650 mm 909 5224 000 909 5224 000 909 5224 000

Stänkskydd kit 909 5345 000

ARTIKELNUMMER 9087240020 CM9087241020-15 9087241020 9087246020 9087244020 9087247020

Mångsidighet, större produktivitet och pålitlighet än 
någonsin förut, extremt ljudlös drift och avancerad 
ergonomi. Detta är några av grunderna till att  
BA 651/751/851-serien tillför ett verkligt mervärde  
till professionell rengöring.

• Mycket effektiv rengöring med en maximal  
skurbredd på 86 cm och en tankvolym på  
hela 85 liter

• Integrerad sugmotor som ger extremt  
låg ljudnivå

• Mycket lättmanövrerad och robust  
konstruktion

• Kan utrustas med kemdoseringssystemet  
Ecoflex™

TrackCleanTM
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Kraftfull städning för krävande miljöer

SC800 – Stora kombiskurmaskiner

Ren-/smutsvattentank

95/95 
liter 

 

Skurbredd

från 71 cm 
till 86 cm

Produktivitet

från 4120m2/t 

till 4990m2/t

TEKNISKA DATA SC800 71 SC800 71C SC800 86

Volt (V) 24 24 24

Upptagen effekt  (W) 1890 1910 1890

Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A)) 61 61 61

Kapacitet teoretisk/praktisk (m²/h) 4120/2470 4120/2470 4990/2990

Skurbredd (mm) 710 710 860

Renvatten / smutsvattentank (l) 95/95 95/95 95/95

Borste antal och typ 2 Disc 2 Cylindriska 2 Disc

Borsthastighet (RPM) 270 840 270

Borste/rondell, Ø (mm) 355/355 - 430/432

Borsttryck (kg) 36/77 36 36/77

Max. fart (km/h) 5.8 5.8 5.8

Sugskrapa bredd (mm) 910 910 1050

Mått, L x B x H (mm) 1480x780x1130 1480x780x1130 1480x780x1130

Bruttovikt komplett (kg) 487 492 488

EGENSKAPER

Disc-borste • •

Främre stötfångare och sidoskydd • • •

Cylindrisk borste •

Utbytbara borstdäck • • •

Justerbart borsttryck • •

Ecoflex-förberedd • • •

Sugskrapa • • •

STANDARDUTRUSTNING

Påfyllningsslang 56112355 56112355 56112355

Sugskrapeblad kit Gum 36" 910 mm 56112330

Sugskrapeblad kit röd Gum 36" 910 mm 56112331

Sugskrapeblad kit Gum 41" 1050 mm 56115334

ARTIKELNUMMER 56112034 56112036 56112035

SC800 är designad för optimal prestanda, enkel  
hantering, lågt underhåll, fantastiskt resultat  
och är även en miljövänlig städlösning. Finns i två  
disk versioner på 71 respektive 86 cm arbetsbredd,  
samt en cylinderversion på 71 cm som både sopar  
och skurar.

• Kraftfulla borst- och sugmotorer
• Ecoflex™ doseringssystem
• Låg ljudnivå (endast 61 dB(A))
• Stora tankar för effektivare rengöring
• Industriell rengöring i kompakt storlek
• Ergonomisk och lättkörd

TrackCleanTM
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Innovativ stand-on kombiskurmaskin

SC1500 – Stand-on kombiskurmaskiner

TEKNISKA DATA SC1500 SC1500+105A GEL+laddare+Ecoflex+Prolene

Volt (V) 24 24

Upptagen effekt  (W) 840 840

Kapacitet teoretisk/praktisk (m²/h) 2438/1707 2438/1707

Skurbredd (mm) 510 510

Renvatten / smutsvattentank (l) 44/46 44/46

Borste antal och typ 1 Disc 1 Disc

Borsthastighet (RPM) 140 140

Borsttryck (kg) 23/40 23/40

Max. fart (km/h) Fwd 4.8/Rev. 3.5 Fwd 4.8/Rev. 3.5

Sugskrapa bredd (mm) 680 680

Mått, L x B x H (mm) 1230x610x1330 1230x610x1330

Bruttovikt komplett (kg) 326 326

Min. svängradie (cm) 151 151

EGENSKAPER

Batteridriven • •

One-Touch kontrollpanel • •

Skräplåda • •

Ecoflex-förberedd • •

Sugskrapa • •

STANDARDUTRUSTNING

Skräpbehållare 56104360 56104360

Påfyllningsslang 56112355 56112355

Ecoflex kit 56104192

Borste Prolene 20" Ø510 mm 56505794

Sugskrapeblad 510 mm 20 röd gummi kit 56104483 56104483

Batteri 12V-105Ah Underhållsfritt 80564400

Inbyggd laddare kit 56104403

Stänkskydd 20" 510 mm 56104240 56104240

ARTIKELNUMMER 56104002 CM56104002-05

SC1500 är en innovativ stand-on kombiskurmaskin, 
som är mycket effektiv pga. sin exceptionella  
användarvänlighet, höga prestanda, höga kvalitet  
och pålitlighet. Den är en investering i Nilfisk-kvalitet, 
som lönar sig år efter år.

• Enkel att använda – stig på maskinen och kör
• Användarvänlig kontrollpanel
• 44 liters tank
• Låg ljudnivå och inställning för tyst läge
• Drifttid på upp till 3,5 timmar
• Ergonomisk hastighetinställning
• Ecoflex™ doseringssystem finns som tillval

Ren-/smutsvattentank

44/46 
liter 

 

Skurbredd

51 cm 

Produktivitet

2438 m2/t

TrackCleanTM
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Effektiv rengöring i högsätet

SC2000 – Åkbara kombiskurmaskiner

Ren-/smutsvattentank

70/70 
liter 

 

Skurbredd

53 cm 

Produktivitet

3180 m2/t

TEKNISKA DATA SC2000 53B SC2000 53B komplett

Volt (V) 24 24

Kapacitet teoretisk/praktisk (m²/h) 3180/2230 3180/2230

Renvatten / smutsvattentank (l) 70/70 70/70

Borste antal och typ 1 Disc 1 Disc

Borsthastighet (RPM) 155 155

Borste/rondell, Ø (mm) 530/508 530/508

Borsttryck (kg) 15/30 15/30

Max. fart (km/h) 6 6

Sugskrapa bredd (mm) 720 720

Mått, L x B x H (mm) 1270x550x1020 1270x550x1020

Bruttovikt komplett (kg) 342 342

EGENSKAPER

Automatisk lyft av sugramp • •

Click on-off för borste • •

Ecoflex-förberedd • •

2 nyckelsystem • •

Sugskrapa • •

SmartFlow system • •

Nilfisk SilenTech™ • •

STANDARDUTRUSTNING

Påfyllningsslang 9100000952 9100000952

Smartkey - handledare 56116519 56116519

Smartkey - användare 56116518 56116518

Ecoflex kemdoseringskit 9100002389

Borste Prolene  21" Ø530mm L08837025

Sugskrapeblad kit polyurethan 29" 730 mm 9100000490 9100000490

Batteri 12V-105Ah Underhållsfritt 80564400

Inbyggd laddare kit 9100000940

ARTIKELNUMMER 9087410020 9087411020

SC2000 kombiskurmaskin ökar arbetskomforten  
markant jämfört med en gå-bakom-maskin. Perfekt 
för rengöring på kontor, stormarknader, sporthallar, 
köpcentrum, restauranger, hotell, sjukhus och skolor 
SC2000 har en arbetshastighet på 6 km/h – jämfört 
med ca. 4 km/h för en gå-bakom kombiskurmaskin, 
vilket ökar produktiviteten och reducerar rengörings-
omkostnaderna.

• Produktiv: Hög hastighet, 70l tank  
och 3,5h drifttid

• Effektiv: 53 cm skurbredd och god  
sugförmåga på alla golvtyper

• Enhetlig rengöring: Mängden vatten och 
rengöringsmedel regleras automatiskt i  
förhållande till maskinens hastighet

• Låg energiförbrukning: 53 cm borstdäck  
med hastighetsreglering, som automatiskt  
anpassas efter golvets typ

• Automatisk lyftning av borstdäck och sugfot,  
borste/rondellhållare klickas lätt av och på  
genom ett tryck på One-Touch™-knappen

• Lättviktssugfot med patenterad elastisk stropp
• USB-port som tillbehör
• Automatisk vattenpåfyllning som tillbehör

TrackCleanTM
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Revolutionerande borstdäck – utmärkt prestanda

BR 652/752/752C – Åkbara kombiskurmaskiner

Ren-/smutsvattentank

80/80 
liter 

 

Skurbredd

från 66 cm 
till 71 cm

Produktivitet

från 3960m2/t 

till 4260m2/t

TEKNISKA DATA BR 652 Ecoflex  
+ 180A GEL + Prolene

BR652 med laddare BR 752 ECOFLEX laddare 
GEL180Ah Prolene

BR752 med laddare

Volt (V) 24 24 24 24

Upptagen effekt  (W) 1500 1500 1500 1500

Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A)) 60 (57) 60 (57)  60 (57) 60 (57)

Kapacitet teoretisk/praktisk (m²/h) 3960/2770 3960/2770 4260/2980 4260/2980

Skurbredd (mm) 660 660 710 710

Renvatten / smutsvattentank (l) 80/80 80/80 80/80 80/80

Borste antal och typ 2 Disc 2 Disc 2 Disc 2 Disc

Borsthastighet (RPM) 230 230 230 230

Borste/rondell, Ø (mm) 330/330 330/330 370/355 370/355

Borsttryck (kg) 30/48 30/48 32/50 32/50

Max. fart (km/h) 6 6 6 6

Sugskrapa bredd (mm) 890 890 890 890

Mått, L x B x H (mm) 1360x670x1200 1360x670x1200 1360x750x1200 1360x750x1200

Bruttovikt komplett (kg) 446 446 448 448

EGENSKAPER

Backalarm • • • •

Ecoflex-förberedd • • • •

Automatisk hastighetskontroll • • • •

Magic skurdäcksystem (ingen sidokjol) • • • •

Kollisionsskyddat borstdäck • • • •

Tank med enkelt tömningssystem • • • •

Sugskrapa • • • •

STANDARDUTRUSTNING

Grovfilter kit 9098712000 9098712000 9098712000

Ecoflex kit 9097818000

Borste Prolene 13" Ø330 mm 909 5332 000

Borste Prolene 14,5" Ø370 mm 909 5333 000

Sugblad Polyuretan kit 890mm 9099855000 9099855000 9099855000

Batteri 6V-180Ah Underhållsfritt 80564000

Inbyggd laddare kit 9098198000 9098198000 9098198000

Stänkskydd 650 mm 909 5224 000 909 5224 000

Stänkskydd kit 909 5345 000

ARTIKELNUMMER CM9087261020-05 9087261020 CM9087263020-06 9087263020

BR 652/752-serien kompakta ride-on kombis-
kurmaskiner är mer än bara de nyaste modellerna.  
De representerar ett stort steg framåt när det gäller  
innovativ rengöring. Faktiskt har dessa maskiner satt 
upp nya mål för rengöring, som placerar dem långt  
före konkurrenterna.

• Flexibelt skurdäck (gäller ej BR752C)
• Överlägsen upptagningsförmåga
• Ecoflex™ doseringssystem
• Låg ljudnivå med reglerbar sugeffekt
• Alla funktioner integrerade i ratten
• Hastighetskontroll för hög säkerhet

TrackCleanTM
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Fokus på ergonomi och miljö

BR 755/755C/855 – Åkbara kombiskurmaskiner

Ren-/smutsvattentank

106/106 
liter 

 

Skurbredd

från 71 cm 
till 86 cm

Produktivitet

från 4470m2/t 

till 5360m2/t

TrackCleanTM

TEKNISKA DATA BR755 BR755C BR855

Volt (V) 24 24 24

Upptagen effekt  (W) 2040 1920 2160

Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A)) 63.7 63.7 63.7

Kapacitet teoretisk/praktisk (m²/h) 4470/3130 4470/3130 5360/3750

Skurbredd (mm) 710 710 860

Renvatten / smutsvattentank (l) 106/106 106/106 106/106

Borste antal och typ 2 Disc 2 Cylindriska 2 Disc

Borsthastighet (RPM) 250 900 250

Borste/rondell, Ø (mm) 355/355 - 430/432

Borsttryck (kg) 40/65/96 27/36/45 40/65/96

Max. fart (km/h) 6.3 6.3 6.3

Mått, L x B x H (mm) 1520x770x1310 1520x800x1310 1520x920x1310

Bruttovikt komplett (kg) 658 658 658

EGENSKAPER

Justerbar stol och ratt • • •

Backalarm • • •

One-Touch kontrollpanel • • •

Fram- och bakhjul i polyuretan • • •

Extern sugslang • • •

Ecoflex-förberedd • • •

Sugskrapa • • •

STANDARDUTRUSTNING

Sidokjol kit cylinder Gum 28" 710 mm 56316194

Kjolblad kit Gum 56383488 56383488

Sugskrapeblad kit Gum 41" 1050 mm 56382738

Sugskrapeblad kit Gum 28" 720 mm 56382734 56382734

ARTIKELNUMMER 56601014 56601016 56601015

BR 755/755C/855 är kombiskurmaskinerna där fokus 
på allvar ligger på miljön, med minimal förbrukning av 
vatten och kem, och samtidigt på ergonomi, effektivitet 
och pålitlighet.

• Vattentät One-Touch™ kontrollpanel förenklar 
användningen och säkrar optimala resultat

• Det flexibla programmet skräddarsyr maskinen till 
den specifika uppgiften

• Användarvänlig och ytterst produktiv
• God manövrerbarhet möjliggör rengöring  

även i trånga utrymmen
• Justerbart borsttryck säkrar bättre resultat
• Ljudnivå på endast 63 dB(A)
• Patenterad sugfot säkrar perfekt upptagning
• Möjlighet till mer än 4,5 timmars körtid
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Ännu fler fördelar för industriell rengöring 

BR 850S Ecoflex – Åkbara kombiskurmaskiner

Ren-/smutsvattentank

157/157 
liter 

 

Skurbredd

81 cm

Produktivitet

5430 
m2/t

TEKNISKA DATA BR850CS Ecoflex BR850S Ecoflex

Volt (V) 36 36

Upptagen effekt  (W) 2810 2820

Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A)) 68 68

Kapacitet teoretisk/praktisk (m²/h) 5430/3800 5430/3800

Skurbredd (mm) 810 810

Renvatten / smutsvattentank (l) 157/157 157/157

Borste antal och typ 2 Cylindriska 2 Disc

Borsthastighet (RPM) 900 250

Borste/rondell, Ø (mm) - 410/406

Borsttryck (kg) 24/42/70 32/69/113

Max. fart (km/h) 6.7 6.7

Sugskrapa bredd (mm) 1050 1050

Mått, L x B x H (mm) 1550x910x1350 1550x880x1350

Bruttovikt komplett (kg) 705 705

EGENSKAPER

Justerbar stol och ratt • •

Främre stötfångare och sidoskydd • •

Backalarm • •

Cylindrisk borste •

Fram- och bakhjul i polyuretan • •

Sugskrapa • •

Ecoflex installerat • •

STANDARDUTRUSTNING

Skräpbehållare kit 56390779 56390779

Stänkskydd Linatex röd 56410335

Sidokjol kit Gum 32" 810 mm 56315722

Sugskrapeblad kit Gum 41" 1050 mm 56382738

Sugskrapeblad kit röd Gum 41" 1050 mm 56382739

ARTIKELNUMMER 56381011 56381009

Serien BR 850S ride-on kombiskurmaskiner har  
länge varit känd för sin pålitlighet och effektivitet.  
De senaste uppgraderingarna har gjort det stora  
utvalet av maskiner ännu bättre.

• Möjlighet att byta borstdäck och ett stort urval  
av borstar ger produktiv rengöring på alla golv

• Bra grepp och slitstarka däck säkrar  
utmärkt dragkraft

• Perfekt upptagning tack vare pålitlig  
och enkel sugfot

• Rengöringskapacitet på upp till 5430 m²/h  
ger produktiv och kostnadseffektiv rengöring  
av stora golvytor

TrackCleanTM
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Effektiv rengöring av stora områden

SC6000 – Åkbara kombiskurmaskiner

TrackCleanTM

TEKNISKA DATA SC6000 1050D SC6000 860D SC6000 910C

Volt (V) 36 36 36
Upptagen effekt  (W) 2700 2500 2700
Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A)) 69 69 69
Kapacitet teoretisk/praktisk (m²/h) 9450/6620 7740/5420 8190/5730
Skurbredd (mm) 1016 863 914
Renvatten / smutsvattentank (l) 190/190 190/190 190/190
Borste antal och typ 2 Disc 2 Disc 2 Cylindriska
Borsthastighet (RPM) 250 250 760
Borste/rondell, Ø (mm) 508 430 180
Borsttryck (kg) Upp till 135 Upp till 135 Upp till 90
Sugskrapa bredd (mm) 1230 1090 1230
Mått, L x B x H (mm) 1780x1170x1580 1780x990x1580 1780x1170x1580
Bruttovikt komplett (kg) 1070 1070 1075
Vibrationsnivå vid användaren (m/s²) <0.35 <0.35 <0.35
Max. hastighet (km/h) 9 Fwd / 4.2 rev 9 Fwd /4.2 rev 9 Fwd / 4.2 rev
Lutningsförmåga transport % 18.5 18.5 18.5
Min. svängradie (cm) 202 202 202
Sopbredd m. enkel sidoborste (cm) - - 101.6

EGENSKAPER

Diagnostik system • • •
Click on-off för borste • •
Skräplåda • • •
Ecoflex-förberedd • • •
2 nyckelsystem • • •
Speed limiter • • •
TrackClean ready • • •

STANDARDUTRUSTNING

Amstöd höger, kit 56383189 56383189 56383189
Backalarm, kit 56116351 56116351 56116351
Varningsblinkers, kit 56116352 56116352 56116352
Standardsäte, kit 56116600 56116600 56116600
Smartkey - handledare 56116519 56116519 56116519
Smartkey - användare 56116518 56116518 56116518
Suggummi, kit - röd gum 860D 56116704
Suggummi, kit - röd gum 1050D/910C 56116705 56116705
Sidokjol kit - röd gum 56116706 56116706 56116706

ARTIKELNUMMER 56116004 56116005 56116003

SC6000 är nästa generations åkbara kombiskurmaskin 
med storleken, hastigheten och tekniken för att ren-
göra stora ytor inomhus, och detta med extremt låg 
total ägandekostnad.

SC6000 är den idealiska lösningen för många verksam-
heter, branscher och städbolag, som rengör stora ytor 
inomhus – såsom produktionsfaciliteter, lagerhallar, 
stormarknader, flygplatser, parkeringshus och andra 
logistikcenter.

• Finns i 3 olika versioner: 86 cm eller 105 cm,  
dubbelt borstdäck eller 91 cm dubbelt  
cylindriskt skurdäck

• Enhetlig rengöring: Designad för olika typer  
av ytor, från släta golv till klinkergolv

• Bästa upptagningen i klassen med möjlighet  
till dubbla sugmotorer

• Pålitlig och robust konstruktion i ett  
kompakt format

• Fullt skyddat borstdäck och sidokjolar med  
robusta stötfångare som minimerar risken  
för skador på maskinen eller omgivningen

• LED-display som syns i alla ljusförhållanden  
och vinklar

• Inga verktyg behövs för att ersätta/byta eller  
inspektera viktiga komponenter på maskinen,  
som borstar, sugskrapa och sidokjolar

• Elektroniskt click-on-off-system för enkel  
installation av borstar och rondeller

Ren-/smutsvattentank

190/190 
liter 

 

Skurbredd

från 86,3 cm 
till 101,6 cm

Produktivitet

från 7740 m2/t 

till 9450 m2/t
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Pålitlig och effektiv vid rengöring av stora ytor

SC6500 – Åkbara kombiskurmaskiner

TEKNISKA DATA SC6500 1100C SC6500 1100D SC6500 1300C SC6500 1300D

Volt (V) 36 36 36 36

Kapacitet teoretisk/praktisk (m²/h) 9000/6300 9000/6300 11700/8190 11700/8190

Skurbredd (mm) 1000 1000 1300 1300

Renvatten / smutsvattentank (l) 265/265 265/265 265/265 265/265

Borste antal och typ 2 Cylindriska 2 Disc 2 Cylindriska 3 Disc

Borsthastighet (RPM) 630 240 630 225

Borste/rondell, Ø (mm) - 510/508 - 430/432

Borsttryck (kg) 38/54/90 43/90/145 38/54/90 43/90/145

Max. fart (km/h) 9 9 9 9

Mått, L x B x H (mm) 1870x1210x1480 1870x1080x1480 1870x1410x1480 1870x1330x1480

Bruttovikt komplett (kg) 1508 1460 1547 1506

EGENSKAPER

Backalarm • • • •

Sugblad vändbara 4ggr • • • •

Discdäck • •

Cylindriskt skurdäck • •

Ecoflex-förberedd • • • •

Clips till sugskrapa m frigöringsfunktion • • • •

Sugskrapa • • • •

STANDARDUTRUSTNING

Sidoborste PPL standard 56413056 56413056

Montering vänster sidoborste 56413039 56413039

Montering höger sidoborste 56413040 56413040

Sidokjol kit röd Gum 48" 1220 mm 56413770

Sidokjol kit röd Gum 40" 1010 mm 56413768

Stänkskydd Linatex röd 56413654 56413654

Sidokjol Linatex röd 49" 1250 mm 56413762 56413762

Sugblad Linatex röd 1200 mm 56413766 56413766

ARTIKELNUMMER 56414023 56414022 56414025 56414024

SC6500 är oöverträffad för effektiv rengöring av stora 
ytor. Denna snabba, effektiva och driftsäkra skurmaskin 
klarar alla krävande rengöringsuppgifter inom industri 
och handel.

• Uppfyller alla behov: 4 varianter, 2 skur bredder  
1,0 och 1,3 meter, med cylindriskt eller disk-
borstdäck

• Byggd för hårda uppgifter: 265-liters tank.  
Arbetar upp till 5 timmar på fulladdat batteri

• Tyst AC-motor med bättre dragkraft och en  
arbetshastighet på 9 km/h

• Användarvänlig: Allt startas med ett  
knapptryck, och färgade användarpunkter

• Miljövänlig rengöring med Ecoflex™  
doseringssystem

• God ergonomi: Lätt att styra

Ren-/smutsvattentank

265/265 
liter 

 

Skurbredd

från 100 cm 

till 130 cm

Produktivitet

från 9000 m2/t 

till 11700m2/t
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Produktiv och kraftfull rengöring

SC8000 – Åkbara kombiskurmaskiner

Ren-/smutsvattentank

380/380 
liter 

 

Produktivitet

från 15860m2/t 
till 19760m2/t

Skurbredd

från 1220 cm 
till 1520 cm

TEKNISKA DATA SC8000 1300 D SC8000 1300 LPG SC8000 1600 D SC8000 1600 LPG

Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A)) 83 84 83 84

Kapacitet teoretisk/praktisk (m²/h) 15860/11100 15860/11100 19760/13830 19760/13830

Skurbredd (mm) 1220 1220 1520 1520

Renvatten / smutsvattentank (l) 380/380 380/380 380/380 380/380 

Borste antal och typ 2 Cylindriska 2 Cylindriska 2 Cylindriska 2 Cylindriska

Borsthastighet (RPM) 470 470 470 470

Borste/rondell, Ø (mm) 280x1220 280x1220 280x1220 280x1220 

Borsttryck (kg) 55/110/180 55/110/180 55/110/180 55/110/180

Max. fart (km/h) 13 13 13 13

Sugskrapa bredd (mm) 1520 1520 1520 1520 

Mått, L x B x H (mm) 2540x1420x1470 2540x1420x1470 2540x1670x1470 2540x1670x1470

Bruttovikt komplett (kg) 1730 1730 1834 1834

EGENSKAPER

Tippbar smutsvattentank • • • •

Automatisk lyft av sugramp • • • •

Cylinderdäck med 2 borstar • • • •

Dammbindningssystem • •

Dubbla sidoborstar • • • •

Skurborste högersida • •

Sugskrapa • • • •

STANDARDUTRUSTNING

Sidoborste PPL standard 56462252 56462252

Backlarm 56305519 56305519 56305519 56305519

Sidoborste kit vänster med DustGuard 56111670 56111670

Sugskrapeblad kit röd Gum 48" 1220 mm 56111206 56111206 56111206 56111206

Stänkskydd höger borste Linatex 56111635 56111635

Sugskrapeblad kit röd Gum 60" 1520 mm 56111650 56111650 56111650 56111650

Sugskrapeblad kit röd Gum 60" 1520 mm 56413642 56413642 56413642 56413642

Varningsljus 56110907 56110907 56110907 56110907

ARTIKELNUMMER 56108125 56108124 56108127 56108126

SC8000 är definitionen av innovativ och optimerad 
design. Dessa lättmanövrerade, framhjulsdrivna  
maskinerna har det bredaste cylinderborstdäcket i sin 
klass, och kan både våtsopa och skura golvet på det 
mest resursbesparande sättet.

• One-Touch™ kontrollpanel, framhjulsdriven  
och ClearView™-sikt

• 380 liters ren- och smutsvattentank samt  
42-liters avfallsbehållare

• MaxAccess™: Full åtkomst till hela maskinen  
underlättar vid service

• DustGuard™ och Ecoflex™ säkrar maximal  
effektivitet och produktivitet

• NoTool™ sugskrapa, sidokjolar och borstar  
säkrar enkelt byte och justering
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För mer information om kombimaskiner, se www.nilfisk.se

Passar perfekt för din rengöringsuppgift
Våra kombimaskiner avlägsnar damm och löst skräp, samt skurar  
området i ett och samma moment. För inomhusbruk finns 
maskinerna med batteri- eller gasoldrift. För utomhus bruk har 
vi dieseldrivna modeller.

Längre drifttider ger större avverkning
Nilfisk kombimaskiner är perfekta för rengöring av stora ytor, 
exempelvis i livsmedelsindustrin, produktionsområden, lager, 
flygplatser, utställningshallar och på parkeringsplatser

Avancerad teknik ger lägre totalkostnad
Vi har lanserat den första hybridkombimaskinen som minskar
den totala kostnaden – längre drifttid, snabbare arbete och
enklare underhåll. Maskinen har effektiv bränsleekonomi och
är mycket tidsbesparande. Med vår hybridteknik och EcoflexTM

kemdoseringssystem kan vi på allvar prata om grön städning
med minimal miljöpåverkan.

En maskin – många användningsområden
När rengöringsutmaningarna är tuffa och utmanande, behövs en  
pålitlig och kraftfull städlösning. Nilfisk erbjuder ett brett sorti -

ment av innovativa och funktionella kombimaskiner med damm -
fri sopning, som är enkla att använda och lätta att underhålla.

Åkbara sop-/skurmaskiner
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Ren- /smutsvattentank

284/284 
liter 

 

Skurbredd

124,5 
cm 

Produktivitet

11080 
m2/t

TEKNISKA DATA CS7010 1200B CS7010 1200D HYBRID CS7010 1200LPG HYBRID

Drivkälla - D1305, 3 cyl, 29 Hp (21.7 kW) WG972, 3 cyl, 30 Hp (22 kW)

Max. fart (km/h) 8.9 8.9 8.9

Kapacitet teoretisk/praktisk (m²/h) 11080/7756 11080/7756 11080/7756

Avverkning m 2 sidoborstar teoretisk/praktisk (m²/h)

Sopbredd (mm) 1540 1540 1540

Skurbredd (mm) 1245 1245 1245

Min. bredd att vända på (cm) 259/264 259/264 259/264

Renvatten / smutsvattentank (l) 284 284 284

Sopbehållare, volym (l) 198 198 198

Max. stigning (%) 17.6 17.6 17.6

Bruttovikt komplett (kg) 2593 2058 2121

Mått, L x B x H (mm) 2620x1650x1500 2620x1650x1500 2620x1650x1500

Skyddklass / IP klassning IPX4 IPX4 IPX4

Ljudnivå (dB(A)) - 102 103

Motortyp - Kubota Kubota

Vattenmängd (l/min) 3.8-11.36 3.8-11.36 3.8-11.36

DustGuard™ Tank Capacity (optional) 110 110 110

EGENSKAPER

Diagnostik system • • •

Direktsopning • • •

Sugfläktsbrytare • • •

Ecoflex-förberedd • • •

Multifrekvens filterskak • • •

Sugskrapa m frigöringsfunktion • • •

Skurning och sopning • • •

STANDARDUTRUSTNING

Dammfilter polyester 56510354 56510354 56510354

Sidoborste PPL 56510707 56510707 56510707

Amstöd höger, kit 56383189 56383189 56383189

Alarm back-up, kit 56511843 56511843 56511843

Golvmatta förarplats 56509994 56509994 56509994

Varningslampa, kit 56511851 56511851 56511851

Huvudborste 310x900 Spiral 6R Mix steel 33018858 33018858 33018858

Stänkskydd Linatex röd 1250 mm 56510374 56510374 56510374

Sugblad Linatex röd 1350 mm 56510371 56510371 56510371

ARTIKELNUMMER 56511816 56511815 56511821

Grönare, renare och smartare. CS7010 förändrar en 
hel utrustningsklass genom att sänka totalkostnaden 
för ägande, inklusive drift, personal och underhåll 
samtidigt som den effektivt förbättrar bränsleekonomin 
och optimerar drifttiden. Nu är den mest ekonomiska 
lösningen också den mest miljövänliga.

Hybrid och ePower driven kombimaskin

CS7010 – Åkbara kombimaskiner

• ClearView och automatisk hastighetssänkning  
vid vändning för säkrare drift

• Verktygslös tippbar/lyftbar smutsvattentank
• Finns med patenterad DustGuard™-teknik  

för kontroll av luftburet damm
• Stor 198 liters främre sopbehållare med  

höglyftsystem
• Standard med dubbla sidoborstar som sopar  

över hela sugskrapans bredd för att minimera 
nedsmutsning

• Hybridmotor med batteri ger extra användar-
vänlighet med möjlighet att köra till tankningsstället

• EcoFlex™ system som extrautrustning med  
två behållare ger den mest flexibla rengörings-
lösningen till industriuppgifter

• Högtryckstvätt och uppvärmt vatten som tillbehör 
på några modeller.

TrackCleanTM



Exempel på tillbehör: Kombiskurmaskiner

Cylinderborste
För ojämna golv, så som 
klinkers (olika modeller  
finns tillgängliga)

Stänkskydd
Förhindrar stänk från borste/
rondell. Möjliggör att sugskra-
pan återuppsamlar allt vatten

Påfyllningsslang
Gör det enkelt att fylla på 
maskinen överallt

Borste 
Används på ojämna golv  
när uppsamling av skräp  
inte behövs (olika modeller 
finns tillgängliga)

Varningsljus
Används på åkbara skurmaskiner 
inom exempelvis industrin för att 
varna om maskinens närvaro

Suggummi
Finns i flera olika material, 
beroende på uppgiften och  
dess svårighetsgrad: gummi,  
rött gummi och polyuretan

Rondellhållare
För användning av rondeller

Extra sugmotor kit
Vissa kombiskurmaskiner kan 
utrustas med dubbla sug-
motorer för bättre upptagning 
på ojämna ytor

Manuell sugutrustning
Möjliggör för användaren att 
rengöra svåråtkomliga områden

RONDELLER
Olika rondeller är tillgängliga
Svart & brun: Grov rengöring
Grön & blå: Medium rengöring
Röd: Lättare rengöring

Armstöd kit 
För bättre komfort

Ecoflex kit
Ecoflex ger full kontroll på doseringen av rengöringsmedel och  
minskar således risken för att skada golvet på grund av överdosering

Inbyggd laddare
Gör det enkelt att ladda 
maskinen oavsett var den 
befinner sig
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Exempel på tillbehör: Åkbara sop-/skurmaskiner

HÖGFREKVENT LADDARE
För både VHF och våtbatterier

Laddare finns i olika storlekar beroende på vilken storlek och typ av batteri den ska användas till. 

PANELFILTER
Filtrets uppgift är att effektivt 
förhindra dammutsläpp och är 
vattentåligt som standard

MANUELL
SUGUTRUSTNING
För att använda en kombiskur-
maskin som våtdammsugare

BATTERILADDARE

SIDOBORSTE
Sidoborstens funktion är att
sopa smuts från kanter och
väggar mot mitten av huvud-
borsten

SÄKERHETSTAK
Förarskydd som ger en säkrare 
användning vid rasrisker som i 
ett höjdlager

LADDHANDSKAR

CYLINDERBORSTE
Två cylindriska borstar som
både rengör och tar upp löst
skräp

RENGÖRINGSLUCKA
För att lättare kunna rengöra
större tankar

SKURBORSTE/ 
RONDELLHÅLLARE
Det finns en mängd olika 
skurborstar och rondeller  
för olika arbetsuppgifter

SIDOSKYDDSRULLAR
Skyddar kanter och väggar
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Rengöra med rengöringsmedel eller grönt, med bara vatten? Vi ger dig valet.  
Nilfisk ligger steget före och har utvecklat ett sätt att städa både miljövänligt och effektivt.  
Resultatet är EcoflexTM-systemet - det smartaste sättet att städa.

EcoFlexTM 

Ecoflex ger Dig hög rengöringseffekt och 
prestanda med mindre resurser. Ecoflex ger 
Dig möjlighet att rengöra med bara vatten 
– eller med ett minimum av rengörings-
medel. Det krävs bara en knapptryckning 
för att välja mellan olika rengöringsinten-
sitet för den perfekta gröna och effektiva 
kombinationen av vatten, borsttryck och 
dosering av rengöringsmedel så lågt som 
0,3 procent.

Grön städning med Ecoflex-systemet är 
effektiv och miljövänlig. Genom flexibili-
teten sparar du tid och minskar på vatten 
och rengöringsmedel. Dagens ökade krav 
på kostnadseffektivitet är tuffa att möta, 
men nu kan du göra mer med mindre.

Alla anläggningar har olika krav på rengö-
ringen. Ecoflex-systemet minskar effektivt 
behovet av att rengöra golvet flera gånger, 
för att ta hand om extra smutsiga partier. 
Genom att tillämpa precis rätt blandning av 
borsttryck, vatten eller rengöringsmedel, 
är Ecoflex-systemet din professionella och  
gröna lösning på alla rengöringsutmaningar.  
Ecoflex-systemet växlar enkelt mellan olika 
typer av rengöring inom ett och samma 
arbetspass.

Grön rengöring har aldrig  
varit enklare

Spara pengar och resurser Ren flexibilitet

Det räcker med vatten  
med EcoflexTM
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Ren flexibilitet

Det räcker med vatten  
med EcoflexTM

Bara tryck på knappen för bra, grön rengöring - och tryck igen för att hantera smutsiga partier i ett, effektivt 
moment. Du kan kalla det one touch-magi. Vi kallar det Ecoflex™.

One touch Magi – bara klicka och kör

Läs mer om EcoflexTM på www.nilfisk.se

Ecoflex video

60 SEKUNDER

RENGÖRINGS-
KRAFT

GRÖN KRAFT

TID

RENGÖRINGS-
MEDEL

VATTEN-
MÄNGD

VATTEN-
MÄNGD

VATTEN-
MÄNGD

BORST-
TRYCK

BORST-
TRYCK

BORST-
TRYCK

60 sekunders kraftmätning
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Transparency and profitability at your fingertips
With TrackClean, you can now initiate proactive improvements 
into your cleaning program. TrackClean gives you 24/7 access to 
equipment operational data. That means you know exactly what 

is happening, when and where it is happening and who is doing 
it – with every connected machine you can monitor, verify and 
improve your operational effectiveness.

8484

TrackCleanTM

•  Med TrackClean™ kan ni optimera rengöringsprogrammet, 
övervaka rengöringsprestanda och sänka kostnaderna

•  Du kan logga in på den intuitiva webbportalen via din dator, 
surfplatta eller smartphone och få detaljerad översikt över 
maskinernas aktivitet

•  Informationen finns tillgänglig dygnet runt och gör det  
möjligt att optimera användningen av maskinerna och  
minska stilleståndstiden när så behövs

•  TrackClean™ meddelar om en maskin inte gjort rent  
enligt planen. Detta bidrar till att minska reparations-
kostnaderna och stilleståndstiden.

TrackClean™ maskinparksadministration är ett system som ger dig åtkomst till driftdata dygnet runt, på så sätt vet du exakt  
vad som händer, var det händer och vem som utför det. Du får möjlighet att övervaka, bekräfta och förbättra drifteffektiviteten  
för hela rengöringsverksamheten. TrackClean™ registrerar driftinformation för maskinparken vilket säkerställer transparens och  
ökar lönsamheten.

Tydlighet och lönsamhet ...
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Ge kraft åt Din Nilfisk

Våra maskiner utrustas med batterier från ledande tillverkare som har ett världsomspännande  
servicenät. Batterikapaciteten mäts i Ah (ampere i timmen) Batterierna i vårt program mäts i den 
Europeiska standarden C5 (amp/ 5tim). Vi rekommenderar våra kunder att använda batterier ur  
vårt sortiment för att säkerställa funktion och livslängd.

Vätskebatterier/Syrabatterier
Vätskebatterier/syrabatterier är billigare än underhållsfria  
batterier och kan urladdas till 80% av sin kapacitet men kräver  
i gengäld underhåll.

Dessa batterier avger gas under återuppladdningsfasen, och 
måste regelbundet fyllas på med batterivatten (avjoniserat  
vatten) efter laddning. Dessa batterier måste laddas i väl  
ventilerade rum då gasen är explosiv, se regelverk hos AMV 
(Arbetsmiljöverket).

Underhållsfria batterier/gelbatterier
De underhållsfria batterierna/gelbatterierna är förseglade  
batterier med samma mått som vätskebatterier, men med  
lägre kapacitet och kan endast urladdas till 70% mot vätske-
batteriets 80%. De betyder att det är mycket viktigt att man  
är klar över behovet vid val av underhållsfria batterier. 

De underhållsfria batterierna är dyrare men har vissa fördelar 
jämfört med ett vätskebatteri, t.ex. 

• Ingen vattenpåfyllning
• Inget syraspill på maskinen eller i laddningsrum
•  Mindre gasbildning under laddningen – mindre krav  

på ventilation i laddningsrum 

Var dock uppmärksam på att trots att dessa batterier är  
underhållsfria gäller i stort sett samma regler för dessa som för 
vätske-batterier, se regelverk hos AMV (arbets-miljöverket).

Batteriets livslängd
Livslängden för ett batteri mäts i laddnings- och urladdnings- 
sekvenser – en laddning plus en urladdning utgör en cykel.  
Det är viktigt att poängtera att livslängden förkortas om  
batteriet inte uppladdats igen efter användning – d.v.s. om 
batteriet används igen innan det laddats upp helt kommer det 
att ta skada, detta gäller alla batterier. Antalet cykler är en 
viktig kvalitetsindikator för alla batterier. Ju fler cykler, desto 
längre livslängd. Samtliga batterier från Nilfisk ger betydligt fler 
användbara cykler än genomsnittet och våra batterier klarar 
mellan 800-1500 cykler.
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Eco Brilliance rondeller 
– renoverar golv i fyra enkla steg

ECO BRILLIANCE RONDELLÖVERSIKT

STEG 1 - GROV - RÖD
Denna rondell nollställer gamla,  
slitna golv och ger en matt yta.

STEG 3 - FIN - GUL
En rondell för daglig rengöring som avlägsnar 
smuts, och ger en halvblank yta som är enkel  
att hålla ren. Renoveringen kan stoppas här, 
men fortsätt att använda den gula rondellen  
i den dagliga rengöringen för att behålla  
skicket på golvet.

STEG 2 - MEDIUM - BLÅ
Denna rondell avlägsnar rispor,  
repor och ojämnheter och ger  
en matt yta.

STEG 4 - MYCKET FIN - GRÖN
En rondell för daglig rengöring som avlägsnar 
smuts och ger en blank yta. För högglanspole-
ring – torrpolera med en höghastighetsmaskin 
som passar till underlaget. Denna höga glans 
kan kräva extra jobb för att underhållas om  
den dagliga trafiken på ytan är hög.

Med Nilfisk Eco Brilliance rondell system kan du renovera dina golv genom daglig rengöring.
Använd 4 rondeller i 4 steg för att få rena och skinande golv. De 4 stegen måste upprepas på
samma sätt för att få perfekt resultat.

4-stegs systemet kan också användas för att intensivt rengöra golv, men det kommer att innebära att tillgängligheten på ytorna begränsas.
Innan man väljer att köra golvrenoveringen är det viktigt att utvärdera den dagliga användningen av ytan. Om den används mycket varje dag
bör man fundera på hur skinande golv som behövs, ju mer skinande golv som önskas, desto mer underhåll krävs.

Bättre resultat
Att använda Nilfisk Eco Brilliance rondeller är tidsbesparande, miljö-
vänligt och ger ett bättre resultat. Metoden är utvecklad för blanka 
stengolv, men ger även ett fint resultat på andra golvtyper, såsom 
plast och linoleum samt polishbelagda ytor. Metoden är särskilt  
lämplig för butiker, entréer och på andra hårt trafikerade ytor, där  
det ställs extra höga krav på att golvet inte bara ska vara rent, men 
också blankt och inbjudande.

Miljö och resultat
Med detta rengöringssystem görs all daglig rengöring utan rengö-
ringsmedel. Kombinationen av rondellerna och rent vatten ger ett 
perfekt rengöringsresultat, och minimerar återsmutsning. På extra 
nedsmutsade områden eller omkring produktionsutrustning, kan 
rengöringsmedel tillsättas. Nästan alla Nilfisk kombi-skurmaskiner  
kan utrustas med doseringssystemet Ecoflex, som ger möjligheten  
att rengöra utan att använda rengöringsmedel, men med möjlighet 
att tillsätta rengöringsmedel vid behov.

•  Renoverar gamla, slitna golv och återskapar glans.
•  Rengör med eller utan rengöringsmedel efter behov.
•  Polerar golvet till önskad glans.

Skinande blanka golv 
För att få rena, skinande golv ska de 4 rondellerna användas i 4 steg 
som renoverar golvet. Starta med steg 1, röd del och passera samma 
yta mellan 6-10 gånger, beroende på golvets skick, innan man fort-
sätter till nästa steg. Alla steg måste göras med vatten och vattnet 
måste tas bort mellan varje steg. För att renovera stora ytor rekom-
menderas en kombiskurmaskin, men om ytorna är små kan en liten 
singelskurmaskin i kombination med en våtsugare räcka för att göra 
jobbet snabbt och lätt. Detta är också ett sätt att göra en demonstra-
tion på en liten yta för att visa vilket fint resultat som kan uppnås.

Behövs hög glans?
Om man önskar ett golv med hög glans kan steg 4, gröna rondell, 
användas torr med en polermaskin eller en höghastighets singelskur-
maskin med 300-2000 rpm. Detta ger en yta som är enkel att hålla 
rent men även med hög glans. För att behålla glansen kan dagligt 
underhåll krävas, beroende på den dagliga trafiken på ytan.
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Eco Pads
– renare golv och en grönare värld

Med Eco Pads erbjuder vi dig ett eco-vänligt sätt att rengöra, underhålla och bevara glansen 
på dina golv. Eco Pads finns i 8 olika varianter för de vanligaste golvtyperna så som terrazzo, 
sten, betong, vinyl och epoxy. Eco Pads är tillverkade i 100% återvunnet syntetiskt fibermaterial 
(polyester) och den primära källan av material är återvunna plastflaskor.

Blå – Rengöringsrondell
Den blå rengöringsrondellen är tillverkad i polyesterfiber i en semi öppen nonwoven struktur och är konstruerad 
för medium våtskurning och krävande sprayrengöring. Använd med ett neutralt golvrengöringsmedel för att ta 
bort gamla smutslager i golvfinishen. Denna produkt används också för att skrubba nedsmutsade hårda golvytor 
så som betong, när den används med lämpligt rengöringsmedel. Tar bort tuff smuts och skrapmärken. Perfekt för 
användning på maskiner med hastighet på upp till 350 rpm.

Brun – Strippningsrondell
Den bruna strippningsrondellen är tillverkad i polyesterfiber i en semi öppen nonwoven struktur och är konstruerad 
för medeltuff strippning. Använd med vattenbaserad strippningslösning för att ta bort sliten och smutsig golvfinish 
eller tätningsmedel. För användning på skurmaskiner. Perfekt för maskiner med en hastighet på upp till 350 rpm.

E-Svart – Strippningsrondell
Den E-svarta strippningsrondellen är tillverkad i polyesterfiber i en semi öppen nonwoven struktur. Använd med 
vattenbaserat rengöringsmedel för strippning för att ta bort sliten och smutsig golvfinish eller tätningsmedel. För 
användning på skurmaskiner. Perfekt för maskiner med en hastighet på upp till 350 rpm.

Röd – Putsningsrondell
Den röda putsningsrondellen används för lätt rengöring och putsning. Den tar bort lätta skrapmärken och smuts 
samtidigt som den ger en hög glans. För användning på skurmaskiner. Perfekt för maskiner med en hastighet på 
upp till 800 rpm.

Remover – Ultra Höghastighets Poleringsrondell
Remover ultrahöghastighets poleringsrondell är tillverkad i polyesterfiber i en nonwoven struktur. Används för 
polering av golv till en hög glans för mjuka och hårda ytor. Denna rondell har en särskild formula som gör att 
rondellen effektivt tar bort svarta märken och återställer glans på samma gång. Perfekt för maskiner med en 
hastighet på upp till 3000 rpm.

Vit – Superpoleringsrondell
Den vita poleringsrondellen är tillverkad av polyesterfiber i en tät struktur i nowoven mönster, bundet med ett 
robust bindmedel. Denna extra fina rondellen har konstruerats för att polera rena och torra golv. Används torr 
eller med en fin vattendimma för att få fram en högglansig “wet look“ på nya golv. För användning på skur-
maskiner. Perfekt för maskiner med en hastighet på upp till 1000 rpm.

E-Grön – Skurrondell
Den E-gröna skurrondellen är tillverkad i polyesterfiber i en semi öppen nonwoven struktur och är konstruerad 
för djupskurning. Använd med ett rengöringsmedel för att skura hårda golv. Denna rondell kommer effektivt ta 
bort smuts och skrapmärken från mycket smutsiga golv. För användning på en standard skurmaskin. Perfekt för 
maskiner med en hastighet på upp till 350 rpm.

Ljusbrun – Pustningsrondell
Den ljusbruna putsningsrondellen är en underhållsrondell för lätt rengöring och putsning. Den tar bort lätta  
skrapmärken och smuts samtidigt som den ger en hög glans. För användning på skurmaskiner. Perfekt för  
maskiner med en hastighet på upp till 800 rpm.



Se mer information om sopmaskiner på www.nilfisk.se

Sopmaskiner

Verktygsfritt system ger ökad effektivitet
Kontrollera och justera sopvals, sidoborstar och filter enkelt 
utan verktyg. Borsten kan ställas in efter slitaget, så att den är 
bäst lämpad för golvet. Detta säkerställer borstens effektivitet 
under hela dess livslängd.

Ren miljö med DustGuardTM

Dammskyddsfunktionen består av munstycken som sprider en 
fin vattendimma till borstarna. Detta bidrar till effektiv dämp-
ning av luftburet damm och ger på så sätt en renare miljö.

Kvalitetsfilter och filterskak
Våra sopmaskiner är utformade med högt vakuum, ett filter
med en stor filteryta för att fånga damm, och en filterskak- 
mekanism för att säkerställa att filtret alltid hålls rent.
Filterskakaren är smart utformad för att effektivt skaka och  
därigenom rengöra filtret, medan sugmotorn fortsätter att 
arbeta i fullhastighet.

En borste för varje uppgift
Vi erbjuder ett komplett utbud av tillbehör, såsom borstar i 
polypropylen, naturfibrer, stål och nylonmix. Tvättbara och 
anti-statiska filter. Övriga tillbehör: blinkers, strålkastare hjul, 
backljus, stötfångare, mm.

Robusta och tillförlitliga – klarar många arbetsuppgifter
En sopmaskin plockar mekaniskt upp löst skräp och tar till skillnad 
från manuell sopning hand om dammet som virvlar upp. Nilfisk 
har konstruerat maskinerna med två saker i åtanke: först av allt 

vilken typ av skräp som ska tas upp – skräp, fint damm eller grus. 
Sedan vilka krav som ställs på filtret med tanke på luftkvalitén. 
Det är därför vi använder oss av avancerade filtersystem.

88



89

SW200 / SW250 – Manuella sopmaskiner

TEKNISKA DATA SW200 SW250

Drivkälla Manuell Manuell

Avverkning med huvudborste teoretisk/praktisk (m²/h) 1920/960 1920/960

Avverkning med 1 sidoborste teoretisk/praktisk (m²/h) 2800/1400 2800/1400

Avverkning med 2 sidoborstar teoretisk/praktisk (m²/h) - 3680/1840

Arbetsbredd med höger sidoborste (mm) 700 700

Arbetsbredd med 2 sidoborstar (mm) - 920

Sopbehållare volym (l) 38 38

Huvudborste (mm) 480 480

Vikt (kg) 19,5 20

Mått, L x B x H (mm) 790x375x870 790x375x870

EGENSKAPER

Justerbart handtag • •

Mjukt handtag • •

Ergonomiskt handtag • •

Fällbart handtag • •

Två sidoborstar •

Verktygslös justering av huvudborste • •

Verktygslös justering av sidoborstar • •

Dammfilter • •

Växeldriven huvudborste • •

STANDARDUTRUSTNING

Huvudborste VP11211 VP11211

Sidoborste VP11406 VP11406

Filter VP11902 VP11902

ARTIKELNUMMER 50000493 50000494

Att hålla dina omgivningar i bra och inbjudande skick 
för kunder och anställda har aldrig varit enklare. Nilfisk 
manuella sopmaskin, som finns i modellerna SW200 
och SW250, erbjuder en imponerande prestanda 
både inomhus och utomhus. Jämfört med en manuell 
sopborste, tar den upp och tar hand om damm, smuts, 
sand, sprikar, skruvar, cigaretter etc. upp till 6 gånger 
snabbare.

Snabbt och enkelt underhåll av golv inomhus och utomhusytor

• Översop med två borstar ger överlägsen  
upptagning av större skräp

• Kapacitet för långtidsstädning: 38-liters  
sopbehållare, som kan hållas öppen för  
stort skräp, tömning av papperskorgar etc.

• Enhel att hantera: Stora svärtfria hjul gör  
det enkelt att köra och styra maskinen

• Dubbla hjul fram, placerade bakom sido - 
borstarna för att inte fastna på större föremål

• Hanterar damm bra: inbyggt filter för bättre 
dammkontroll och användarvänlighet

• Stabil och lämplig för utomhusanvändning:  
robust, korrosionsbeständig ram

• Praktiskt taget fri från service: Enkel mekanisk  
konstruktion med växel och remdrivning.  
Ingen motor eller batteri

Sopbredd

från 70 cm 

till 92 cm

Smutsbehållare

38  
liter

Kapacitet

från 1920 m2/t 

till 3680 m2/t
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Tyst och enkel städning

SW 750 – Gå-bakom sopmaskiner

Sopbredd

72  
cm

Smutsbehållare

60  
liter

Kapacitet

2880  
m2/t

TEKNISKA DATA SW750

Drivkälla Batteri 12V

Max. fart (km/h) 4

Avverkning m 1 sidoborste teoretisk/praktisk(m²/h) 2880/1730

Avverkning m 2 sidoborstar teoretisk/praktisk (m²/h) -

Arbetsbredd m. höger sidoborste (mm) 720

Arbetsbredd med dubbla sidoborstar (mm) -

Ljudnivå (dB(A)) 59

Sopbehållare, volym (l) 60

Max. stigning (%) 20

Mått, L x B x H (mm) 998x800x1100

Arbetsvikt, körklar (kg) 68

EGENSKAPER

Batterimätare •

Kompakt design •

Direktsopning •

Svärtfria drivhjul •

Justerbart handtag •

Manuell filterskak •

STANDARDUTRUSTNING

Filter, polyester kit 1463161000

Sidoborste, standard 146 3035 000

Huvudsopvals 1463174000

Batteri 12V-49Ah AGM Monoblock 1464483000

Laddare 12V 6Ah 146 3051 000

ARTIKELNUMMER 908 4701 010

En batteridriven sopmaskin som verkligen kan användas 
överallt. Den låga ljudnivån gör den extremt lämplig för 
inomhusbruk och i ljudkänsliga miljöer. Maskinen läm-
par sig mycket väl både på hårda golv och textila ytor.

• Mycket låg ljudnivå (59 dB(A))
• Underhållsfria batterier och inbyggd laddare  

som standard
• All daglig skötsel görs helt utan verktyg
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Hög produktivitet tack vare bättre prestanda

SW900 – Gå-bakom sopmaskiner

Sopbredd

från 82,5 cm  
till 105 cm

Smutsbehållare

60  
liter

Kapacitet

från 3715 m2/t 

till 4725 m2/t

TEKNISKA DATA SW900 + 105A GEL SW900 B SW900 P

Drivkälla Batteri Batteri Bensin

Max. fart (km/h) 4.5 4.5 4.5

Avverkning m 1 sidoborste teoretisk/praktisk(m²/h) 3715/2230 3715/2230 3715/2230

Avverkning m 2 sidoborstar teoretisk/praktisk (m²/h) 4725/2835 4725/2835 4725/2835

Arbetsbredd m. höger sidoborste (mm) 825 825 825

Arbetsbredd med dubbla sidoborstar (mm) 1050 1050 1050

Ljudnivå (dB(A)) 70 70 78

Sopbehållare, volym (l) 60 60 60

Max. stigning (%) 20 20 20

Mått, L x B x H (mm) 1390x870x1100 1390x870x1100 1390x870x1100

Arbetsvikt, körklar (kg) 143 143 88.5

EGENSKAPER

Dammuppsamlare • • •

Elektrisk filterskak • • •

Batteridriven • •

Batterimätare • •

Bensindriven •

Sugfläktsbrytare • • •

Inbyggd laddare • •

STANDARDUTRUSTNING

Polyesterfilter 1464691000 1464691000 1464691000

Sidoborste, standard 146 3035 000 146 3035 000 146 3035 000

Tidräknare 24 V 9096951000 9096951000 9096951000

Elektrisk filterskakare kit 1465474000 1465474000 1465474000

Huvudborste PPL, 265X600, 0.8-0.5 1465215000 1465215000 1465215000

Batteri 12V-105Ah Underhållsfritt 80564400

Laddare 12V 25AH PKD 1466519000 1466519000

ARTIKELNUMMER CM9084110010-02 9084110010 9084111010

SW900 är en sop-/sugmaskin, som gör det möjligt att 
rengöra både enkelt och effektivt. Den samlar upp 
smutsen och avlägsnar även de minsta dammpartiklar 
snabbt och utan besvär. SW900 finns i en batterimodell 
för sopning inom- och utomhus, samt i en bensinmodell 
för utomhusbruk - ett produktivt och attraktivt val för 
bensinstationer, bilhandlare, industrier, lagerhallar och 
lantbruk.

• Full överblick över hela kontrollpanelen,  
som är enkel att nå från förarplatsen

• Bekväm hantering tack vare det  
ergonomiska handtaget

• Lätt att anpassa hastigheten:  
framhjulsgrepp är integrerat i handtaget

• Smutsbehållaren på hela 60 liter, är lätt  
att avmontera

• Manövreringshandtag för sidoborsten  
på körhandtaget

• Automatisk start/stopp, när sidoborsten  
sänks/höjs

• Effektiv elektrisk filterskak för snabbare  
och mer effektiv rengöring av filtret
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Liten till storlek – men stor i kapacitet

SR 1000S – Åkbara sopmaskiner

Sopbredd

100  
cm

Smutsbehållare

50  
liter

Kapacitet

5500  
m2/t

TEKNISKA DATA SR1000S B med vänster sidoborste SR1000S P med vänster sidoborste

Drivkälla Batteri 24V Bensin, 2.2kW/2.9Hp

Max. fart (km/h) 5.5 5.5

Avverkning m 1 sidoborste teoretisk/praktisk(m²/h) - -

Avverkning m 2 sidoborstar teoretisk/praktisk (m²/h) 5500/3850 5500/3850

Arbetsbredd m. höger sidoborste (mm) - -

Arbetsbredd med dubbla sidoborstar (mm) 1000 1000

Ljudnivå (dB(A)) 71.6 77

Sopbehållare, volym (l) 50 50

Max. stigning (%) 20 20

Mått, L x B x H (mm) 1255x795x1155 1255x795x1155

Arbetsvikt, körklar (kg) 224 203

EGENSKAPER

Lyftbar klaff • •

Justerbar stol och ratt • •

Elektrisk filterskak • •

Sopbehållare med hjul och körhandtag • •

Nyckel strömbrytare • •

Parkeringsbroms • •

Två sidoborstar • •

STANDARDUTRUSTNING

Filter 146 1888 000 146 1888 000

Sidoborste, nylon 347 mm 146 0678 000 146 0678 000

Huvudsopvals 146 0748 000 146 0748 000

ARTIKELNUMMER 908 4201 010 908 4205 010

SR 1000S arbetar snabbt och smidigt även på små 
ytor, och att ta sig in och ur små hissar är ingen match 
för denna lilla sopsugmaskin. Passar utmärkt även på 
textila ytor, då utrustad med mattutrustning (tillbehör).

• Mycket lättmanövrerad även i trånga  
utrymmen

• Perfekt för större ytor med textila golv
• Klarar lutningar på upp till 16%
• Batteri- eller bensinversion
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Ekonomisk och produktiv rengöring

SR 1101 – Åkbara sopmaskiner

Sopbredd

från 98 cm  
till 126 cm

Smutsbehållare

70  
liter

Kapacitet

från 4900m2/t 

till 6300m2/t

TEKNISKA DATA SR1101 B SR1101 P

Drivkälla Batteri 24V Bensin 2.9kW/3.9Hp

Max. fart (km/h) 5 5

Avverkning m 1 sidoborste teoretisk/praktisk(m²/h) 4900/3430 4900/3430

Avverkning m 2 sidoborstar teoretisk/praktisk (m²/h) 6300/4410 6300/4410

Arbetsbredd m. höger sidoborste (mm) 980 980

Arbetsbredd med dubbla sidoborstar (mm) 1260 1260

Ljudnivå (dB(A)) 63.8 78.3

Sopbehållare, volym (l) 70 70

Max. stigning (%) 20 20

Mått, L x B x H (mm) 1480x930x1220 1480x930x1220

Arbetsvikt, körklar (kg) 465 392

EGENSKAPER

Lyftbar klaff • •

Elektrisk filterskak • •

Backalarm • •

Lågtömmande • •

Sugfläktsbrytare • •

Framåt & back pedal • •

STANDARDUTRUSTNING

Filter 1463523000 1463523000

Sidoborste stålblandad, 180x400 1466140000 1466140000

Huvudsopvals 145 4879 000 145 4879 000

ARTIKELNUMMER 9084310010 9084312010

Merparten av uppgifterna för professionella ride-on 
sop-/sugmaskiner, kräver en maskin som är kompakt, 
lättmanövrerad och pålitlig. SR 1101 representerer 
enkelhet och robusthet på det mest sofistikerade sättet. 
Rekommenderas till fabriker, parkeringar och ytor 
utomhus som parker mm.

• Teoretisk produktivitet från 4900 till 6300 m²/h
• Stark polyethylen-konstruktion med stålram; en 

robust konstruktion gör maskinen pålitlig och 
minimerar behovet av service

• 4,3 m² filteryta säkrar optimal dammkontroll
• Stor 70-liters behållare ger optimal uppsamling  

och mindre tömningstid
• Stigningskapacitet upp till 20%
• Klarar upp till 6 timmars konstant körning
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Hård mot smuts, skonsam mot miljön

SW4000 – Åkbara sopmaskiner

Sopbredd

från 97,5 cm  
till 125 cm

Smutsbehållare

75  
liter

Kapacitet

från 6825m2/t 

till 8750m2/t

TrackCleanTM

TEKNISKA DATA SW4000 B SW4000 B 240A 
laddare + Dustguard 
+ V.borste + armstöd

SW4000 LPG SW4000 P

Drivkälla Batteri 24V Batteri 24V LPG Honda 4.1 kW Bensin Honda 4.1 kW

Max. fart (km/h) 7 7 7 7

Avverkning m 1 sidoborste teoretisk/praktisk(m²/h) 6825/4780 6825/4780 6825/4780 6825/4780

Avverkning m 2 sidoborstar teoretisk/praktisk (m²/h) 8750/6125 8750/6125 8750/6125 8750/6125

Arbetsbredd m. höger sidoborste (mm) 975 975 975 975

Arbetsbredd med dubbla sidoborstar (mm) 1250 1250 1250 1250

Ljudnivå (dB(A)) 65 65 75 75

Sopbehållare, volym (l) 75 75 75 75

Max. stigning (%) 20 20 20 20

Mått, L x B x H (mm) 1640x1035x1330 1640x1035x1330 1640x1035x1330 1640x1035x1330

Arbetsvikt, körklar (kg) 824 824 622 594

EGENSKAPER

Lyftbar klaff • • • •

Elektrisk filterskak • • • •

Timräknare • • • •

Batterimätare • •

Variabel högtömning • • • •

Sugfläktsbrytare • • • •

STANDARDUTRUSTNING

Panelfilter polyester Ultra Web blå 1464839000 1464839000 1464839000 1464839000

Sidoborste  Polypropylene 1,3 + stål 0,5 1465318000 1465318000 1465318000 1465318000

Sidoborste, vänster, stålblandad 1464946000

Armstöd, kit, vänster sida 1464960000

Armstöd, kit, höger sida 33019556

Dammskydd kit 1464953000

Mattkit 1464957000 1464957000 1464957000 1464957000

Huvudborste, Chevron 6R PPL 0,8 gul 1463913000 1463913000 1463913000 1463913000

Batteri 6V-240Ah Underhållsfritt 80564100

Inbyggd laddare, 24V 30Ah 230V 1465175000

Varningslampa, roterande ljus 1464948000 1464948000 1464948000 1464948000

ARTIKELNUMMER 9084400010 CM9084400010-06 9084402010 9084401010

SW4000 är en åkbar sopmaskin med högtömning 
designad för maximal effektivitet, pålitlighet, minskad 
stilleståndstid och låga driftskostnader. Den är ett per-
fekt val för industri och produktion, packhus, distribu-
tionscenter, skolgårdar, butikscenter, parkeringsplatser, 
sportcenter, osv.

• Alla funktioner aktiveras och  
avaktiveras samtidigt

• Skonsam mot miljön pga. minskad energi-
förbrukning och återvinningsbara material

• De fjädrande sidoborstarna åker tillbaka vid en stöt, 
så att de inte skadar inventarier och väggar
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En äkta Hybrid-driven sopmaskin

SW5500 – Åkbara sopmaskiner

Sopbehållare

150  
liter

Arbetsbredd

Från 117,5 
Till 150 

cm

Produktivitet

Från 10575 
Till 15000 

m2/t

TrackCleanTM

TEKNISKA DATA SW5500 B SW5500 B + 330A W 
+laddare+Dustguard 
+V borste+Poly

SW5500 D SW5500 LPG

Drivkälla Batteri 24V Batteri 24V Diesel, Yanmar 4.1 kW LPG, Honda 6.3 kW

Max. fart (km/h) 9 9 10 10

Avverkning m 1 sidoborste teoretisk/praktisk(m²/h) 10575/7405 10575/7405 11750/8225 11750/8225

Avverkning m 2 sidoborstar teoretisk/praktisk (m²/h) 13500/9450 13500/9450 15000/10500 15000/10500

Arbetsbredd m. höger sidoborste (mm) 1175 1175 1175 1175

Arbetsbredd med dubbla sidoborstar (mm) 1500 1500 1500 1500

Ljudnivå (dB(A)) 68 68 85 79

Sopbehållare, volym (l) 150 150 150 150

Max. stigning (%) 20 20 20 20

Mått, L x B x H (mm) 1875x1200x1565 1875x1200x1565 1875x1200x1565 1875x1200x1565

Arbetsvikt, körklar (kg) 1101 1152 838 871

Filterrengöringssystem Tidsinställd multifrekvens Tidsinställd multifrekvens Tidsinställd multifrekvens Tidsinställd multifrekvens

EGENSKAPER

Laddningsindikator • •

Multifrekvens filterskak • • • •

Elektrisk start • •

Hastighetsindikator • • • •

Överhettningsindikator • • •

Huvudborste slitage alarm • • • •

Tidsinställd multi-frekvens filterskakare • • • •

STANDARDUTRUSTNING

Panelfilter Papper Ultra Web Blå 1467174000 1467174000 1467174000 1467174000

Panelfilter Polyester Ultra Web Blå 1467173000

Sidoborste Stålmix 302x500 1466936000

Sidoborste PPL 1.5 302x500 Svart 1466670000 1466670000 1466670000

Batteri-monterings beslag kit 330/360A 1465750000

Sidoborste Kit vänster PPL 1.5 1466888000

Borstvals 8R PPL 0,8 360x850 Gul 1465717000 1465717000 1465717000 1465717000

Batteri 24V-330Ah GEL enkelcell i tråg 80565300

Inbyggd laddare 24V 40A 1466893000

DustGuard Kit (Vattendimsystem) 1466890000

Varningslampa, roterande ljus 1464948000 1464948000 1464948000 1464948000

ARTIKELNUMMER 9084410010 CM9084410010-03 9084412010 9084411010

SW5500 är en mycket effektiv, komfortabel och  
användarvänlig sopmaskin för upptagning av damm 
och smuts från stora golv- och utomhusytor. En åkbar 
sop-/sugmaskin, som har storleken och kapaciteten för 
att rengöra stora områden i en fart. SW5500 kan des-
sutom levereras i en hållbar variant med hybridtekno-
logi, som hjälper till att reducera utsläpp och ljudnivå. 
Sopmaskinen ger stora fördelar i vardagen, som säker 
arbetsmiljö och låga samlade ägaromkostnader (TCO). 
Det gör den ytterst attraktiv för städbolag, industri 
och produktion, lager, distributionscenter, sporthallar, 
parkeringsplatser vid köpcenter, parkeringshus osv.

• Nytt, innovativt system förbättrar sopprocessen  
när sopvalsen är sliten

• Lätt att kontrollera om sopvalsen är justerad korrekt
• Alla sopmaskinens funktioner aktiveras med ett 

tryck på en knapp och med fotpedalen
• Komponenter av hög kvalitet: hög driftsäkerhet 

medför lägre serviceomkostnader, reducerar  
stilleståndstiden och ger längre livstid för maskinen

• Hybridvarianten gör sopmaskinen flexibel
• Maskinens hastighet reduceras automatiskt vid 

stigningar och skarpa svängar
• För att öka säkerheten för operatören vid  

högtömning i sluttningar aktiveras ett alarm, och 
lyfthastigheten på smutsbehållaren reduceras

• Med Nilfisk DustGuard vattendimsystem skyddas 
operatören och omgivningarna mot damm från 
sidoborstarna
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SR 1601 är enkel att sköta och har en högklassig 
sopförmåga. Den genomtänkta konstruktionen bidrar 
både med ergonomi och ekonomi. Filterteknik och 
dammkontroll är viktiga punkter som gör denna  
sopmaskin bäst i sin klass.

Dammfri sopning på högsta nivå

SR 1601 – Åkbara sopmaskiner

• Lättmanövrerad med hydraulisk styrning (STD)
• Nilfisk DustGuard™-system ger full kontroll  

på dammet
• Flytande huvuvdborste som kan finjusteras
• Kaross i mycket stark och  slagtålig  

polyethylenplast
• All daglig skötsel utförs helt utan verktyg

TEKNISKA DATA SR 1601 SR 1601 D SR 1601 HD SR 1601 LPG SR 1601 MAXI SR 1601 MAXI SR 1601 MAXI

Drivkälla Batteri 48V Diesel, 3cyl. 
16,3 kW

Diesel, 3cyl. 
16,3 kW

LPG, 3cyl.  
23,1 kW / 31HP

Diesel, 3cyl. 
16,3 kW Batteri 48V LPG, 3cyl. 

23,1kW / 31HP
Max. fart (km/h) 8 12 12 12 12 8 12

Avverkning m 1 sidoborste teoretisk/praktisk(m²/h) 10000/7000 15000/10500 15000/10500 15000/10500 10000/7000 10000/7000 10000/7000

Avverkning m 2 sidoborstar teoretisk/praktisk (m²/h) 12800/8960 19200/13440 19200/13440 19200/13440 19200/13440 12800/8960 19200/13440

Arbetsbredd m. höger sidoborste (mm) 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

Arbetsbredd med dubbla sidoborstar (mm) 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600

Ljudnivå (dB(A)) 69.5 88 88 87 88 69.5 87

Sopbehållare, volym (l) 315 315 315 315 315 315 315

Max. stigning (%) 20 25 25 25 25 20 25

Mått, L x B x H (mm) 2220x1320x1460 2220x1320x1460 2220x1320x1460 2220x1320x1460 2220x1320x1460 2220x1320x1460 2220x1320x1460

Arbetsvikt, körklar (kg) 1295 1050 1268 1052 1070 1315 1072

EGENSKAPER

Vänster sidoborste (PPL) • • •

Servostyrning • • • • • • •

Justerbar ratt • • •

Dammbindningssystem • • •

Justerbar förarstol • • • • • • •

STANDARDUTRUSTNING

Panelfilter för torr användning 8-24-04139-1 8-24-04139-1 8-24-04139-1 8-24-04139-1 8-24-04139-1 8-24-04139-1 8-24-04139-1

Kit för vänster sidoborste 33019173 33019173 33019173

Sidoborste 300X500 PPL 1.5 33021313 33021313 33021313 33021313 33021313 33021313 33021313

Varningsljus utan skyddstak 56507038 56507038 56507038 56507038 56507038 56507038 56507038

Armstöd, kit, höger sida 33019556 33019556 33019556 33019556 33019556 33019556 33019556

Skyddskit för sopbehållare 33021392

Vattenspray utr. för sidoborstar 33019175 33019175

Vattenspray sidoborstar 12V 33019377

Kubota kit 33020810

Kit för justerbar ratt 33019174 33019174 33019174

Skumfyllda hjul set 33022245 33022245 33022245 33022245 33022245

Hjulkit 33023020 33023020

Huvudborste v PPL 33018853 33018853 33018853 33018853 33018853 33018853

Huvudborste Chevron PPL 1 svart 33021206

Skräplucka för sopbehållare, kit 33020372

ARTIKELNUMMER 13300103 13300101 13300175 13300105 13300148 13300149 13300161

Sopbredd

från 125 cm  
till 160 cm

Smutsbehållare

315  
liter

Kapacitet

 från 10000m2/t 

till 19200m2/t
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SW8000 sätter dig i förarsätet på en av de mest 
avancerade och innovativa industriella åkbara sop-
maskinerna. Med sin extraordinära 2 meters sopbredd, 
rengör SW8000 stora områden, såsom parkerings-
platser, lagerbyggnader och fabriksgolv. Dessutom tar 
det bara en bråkdel av den tid, det tar för en konven-
tionell sopmaskin.

Professionell sopmaskin som aldrig sviker 

SW8000 – Åkbara sopmaskiner

• Det unika DustGuard™-systemet med vatten-
dimma, kontrollerar effektivt luftburet damm

• Huvudborsten med 1,3 meters sopbredd är  
den största i branschen, och ger dig bättre  
effektivitet och snabbare rengöring

• Med sidoborste är den totala rengörings  - 
bredden hela 2 meter

• Den robusta konstruktionen med polyethylen  - 
kaross och skärmar ger ett gott skydd, och är  
lätt att underhålla

TEKNISKA DATA SW8000 165D Cab + Heater + AC SW8000 D SW8000 LPG

Drivkälla Diesel Diesel LPG

Max. fart (km/h) 15 15 15

Avverkning m 1 sidoborste teoretisk/praktisk(m²/h) 23925/16750 23925/16750 23925/16750

Avverkning m 2 sidoborstar teoretisk/praktisk (m²/h) 29000/20300 29000/20300 29000/20300

Arbetsbredd m. höger sidoborste (mm) 1650 1650 1650

Arbetsbredd med dubbla sidoborstar (mm) 2000 2000 2000

Ljudnivå (dB(A)) 82,8 82,8 80,6

Sopbehållare, volym (l) 400 400 400

Max. stigning (%) 20 20 20

Mått, L x B x H (mm) 2410x1630x1500 2410x1630x1500 2410x1630x1500

Arbetsvikt, körklar (kg) 1593 1435 1427

EGENSKAPER

Justerbar stol och ratt • • •

Bränslemätare • • •

Huvudstrålkastare • • •

Blinkande gul varningslampa • • •

Ergonomiskt förarsäte • • •

Parkeringsbroms • • •

Variabel högtömning • • •

STANDARDUTRUSTNING

Panelfilter för torr användning 8-24-04139-1 8-24-04139-1 8-24-04139-1

Sidoborste nylon 41 grader 56508498 56508498 56508498

Varningsljus 56508825

Varningsljus utan skyddstak 56507038 56507038

Armstödskit nya stolen från 080101 7-03-04250 7-03-04250 7-03-04250

Backlarm kit 56507023 56507023 56507023

Skumfyllda hjul kit 56507037 56507037 56507037

Brytarkit för operatör 56107668 56107668 56107668

Justerbar ratt 56507228 56507228 56507228

Huvudborste Proex/vajer 56507424 56507424 56507424

ARTIKELNUMMER 56383690 56107513 56107512

Sopbredd

från 165 cm  
till 200 cm

Smutsbehållare

400  
liter

Kapacitet

 från 23925m2/t 

till 29000m2/t



Exempel på tillbehör: Sopmaskiner

FILTER
Pappersfilter: Fungerar bäst i torra och dammiga områden.
Polyesterfilter: Fungerar bäst i fuktiga områden, kan
rengöras, torkas och återanvändas.

SKYDDSTAK
Skyddar användaren. Lämpligt för användning i lager  
och industrier. 

HUVUDBORSTE NATURFIBER
För fint damm och repkänsliga 
underlag. Fungerar utmärkt 
även på textila underlag

SKYDD FÖR SIDOBORSTE
Skyddar sidoborsten från 
påkörningskador

UTRUSTNING FÖR MATTOR
Ingår: Ofärgande gummilister, borstar i naturfiber  
samt ett förfilter mot textilludd

HUVUDBORSTE STÅL/PPL
Ett blandmaterial som används 
på reptåliga underlag med en 
blandning av lätta och tunga 
partiklar

INBYGGD LADDARE
För både vätske och  
underhållsfria batterier

ARBETSBELYSNING
Arbetsljus för mörka arbets-
områden eller där man behöver 
extra ljussättning

DAMMSKYDD NO MARKING
Gummiskydd för känsliga underlag som textila golv

SIDOBORSTE
För sopning mot kanter och väggar, sopar fram löst skräp  
till huvudborsten

VARNINGSLJUS
Varnar för arbetande maskin  
i trafikerade områden

98



Exempel på tillbehör: Industrisopmaskiner

HUVUDBORSTE NATURFIBER
FÖR FINT DAMM

HUVUDBORSTE NYLON
För sopning både inom- och utomhus

HUVUDBORSTE PPL
Överlägsen upptagning av sand, grus och skräp.  
Mindre aggressiv på golvet jämfört med PPL och stål

ELASTISKT HJUL
Skumfyllda för att undvika punktering 

KOMFORTSTOL
Bekvämt säte som är justerbart 
beroende på förarens vikt

HÖRNSKYDD FRAM
Skydda din maskin

SKRÄPSUG
Lämplig för rengöring av  
svåråtkomliga platser

DUSTGUARDTM  
SPRAYDUSCH KIT
För att hindra spridning  
av damm 

ARBETSLJUS FRAM
Fram-och bakljus lyser upp
områden dit strålkastarna  
inte når

SKYDDSTAK
För förarens säkerhet – särskilt 
inom industrin

ARBETSLJUS BAK
För dåligt belysta arbets-
områden

UPPHÖJT LUFTINTAG
Ökar motorns luftintag.
Används i mycket dammiga 
miljöer
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Singelskurmaskiner & maskiner för textilrengöring

Spara vatten och kemikalier med Nilfisk mattvättar
Mattvättmaskiner rengör mattan snabbt och effektivt. Genom 
injektions-extraktionssystemet, sprutar injektorn vatten och 
rengöringsmedel på mattan, medan cylinderborsten skurar  
och sedan sugs det smutsiga vattnet upp och mattan lämnas 
helt ren. Nilfisks mattrengöringsutrustning är av hög kvalitet 
och design och sparar både vatten och kemikalier.

Förläng golvens livslängd
Om du eftersträvar blanka och glansiga marmor-, terrazzo-  
eller vinylgolv, så är roterande maskiner det bästa valet. 
Kristalliseringsprocessen består av spridning av en kristalli-
serande vätska jämnt över golvet för att skydda den och  
sedan blockera porer och fogar. Efter det att golvet har  
kristalliserats vid låg hastighet, bör det poleras med en  
höghastighetsmaskin. Tillämpningen av denna skyddande 
beläggning innebär stora besparingar, eftersom det  
under lättar underhållet och förlänger livslängden på golvet.

Rengöring av mattor med torrt skum
Dessa roterande maskiner kan också rengöra heltäcknings- 
mattor med “torrt skum”-metoden. Skummet framställs genom 
en 230V/50Hz fläkt monterad på toppen av vattentanken på 
maskinen och sprids direkt till mitten av nylonborsten genom 
ett munstycke monterat i botten av maskinen.

Denna metod innebär ingen risk för att mattan skadas efter 
rengöring, den förhindrar dessutom missfärgning och tillåter  
en snabbare torkning efter att arbetet har utförts.

Skapa välbefinnande och komfort
För rengöring av mattor och hårda golv har vi en serie matt-
vättar och singelskurmaskiner som kommer att visa dina golv 
från sina bästa sidor. Rena mattor och blanka golv ökar känslan 

av välbefinnande och komfort, både för personalen och för  
kunder på hotell, skolor, sjukhus, hem, butiker och andra lokaler.

Se mer information om singelskurmaskiner, polermaskiner och mattvättar på www.nilfisk.se
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Praktisk storlek för små utrymmen

PS 333A – Låghastighets singelskurmaskiner 

Skurbredd

33 cm

Borst/rondell-
hastighet

188 rpm

Borsttryck

25 nm

kg

TEKNISKA DATA PS 333A

Upptagen effekt  (W) 500

Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A)) 54

Borste/rondell, Ø (mm) 330

Borste/rondelltryck (g/cm²) 37

Borsthastighet (RPM) 188

Borsttryck (nm) 25

Kabellängd (m) 10

Höjd motorhus (cm) 220

Höjd med körhandtag (mm) 1120

Vikt (kg) 22

Mått, L x B x H (mm) 400x330x1120

EGENSKAPER

Kompakt design •

Click on-off för borste •

Justerbart handtag •

Säkerhetsbrytare •

Ergonomiskt handtag •

ARTIKELNUMMER 12324501A

Basunderhållsmaskin för skurning och polering.  
Utmärkt balans och praktisk storlek med robust växel-
drift. Lätt att använda då alla funktioner kontrolleras 
från styrhandtaget. PS 333A används vid underhåll, 
lättare skurning och polering av hårda golv.

• Enkel och säker att använda
• Lätt att transportera
• Inställbart handtag
• Effektiv skurning i litet format
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Lågvarvad skurmaskin för golvvård och rengöring

FM400 L – Låghastighets singelskurmaskiner 

Skurbredd

43 cm

Borst/rondell-
hastighet

180 rpm

Borsttryck

63 nm

kg

TEKNISKA DATA FM400 L

Upptagen effekt  (W) 1100

Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A)) 59

Borste/rondell, Ø (mm) 430

Borsthastighet (RPM) 180

Borsttryck (nm) 63

Kabellängd (m) 15

Höjd motorhus (cm) 323

Höjd med körhandtag (mm) 1236

Vikt (kg) 37

Mått, L x B x H (mm) 572x445x1236

EGENSKAPER

Sprayrengöring •

Matt-shamponering •

Slipning •

Kabelhållare •

Ergonomiskt handtag •

Integrerad plugghållare •

Enkelt kabelbyte •

ARTIKELNUMMER 56380056

Singelskurmaskin FM400 L är med sina 43 cm (17"), 
arbetsbredd 37 kg och 180 varv/min en effektiv golv-
vårdsmaskin för rengöring med vätska. Ergonomisk 
design gör den lätt att använda och ett stort antal till-
behör utrustar maskinen för de flesta arbetsuppgifter.

• Ergonomisk design
• Tyst och mjuk arbetsgång
• Stort tillbehörssortiment
• Robust och pålitlig
• 15 m kabel



103

Högvarvsmaskin för polering och torrslipning

FM400 H – Höghastighets singelskurmaskiner

Skurbredd

43 cm

Borst/rondell-
hastighet

410 rpm

Borsttryck

36 nm

kg

TEKNISKA DATA FM400 H

Upptagen effekt  (W) 1500

Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A)) 61

Borste/rondell, Ø (mm) 430

Borsthastighet (RPM) 410

Borsttryck (nm) 36

Kabellängd (m) 15

Höjd motorhus (cm) 323

Höjd med körhandtag (mm) 1236

Vikt (kg) 40

Mått, L x B x H (mm) 572x445x1236

EGENSKAPER

Kabelhållare •

Click on-off för borste •

Sidoförskjuten borste •

Ergonomiskt handtag •

Orange elkabel •

Integrerad plugghållare •

Remdrivning •

ARTIKELNUMMER 56380058

Singelskurmaskin FM400 H är med sina 43 cm (17") 
arbetsbredd, 40 kg och 410 varv/min en effektiv golv-
vårdsmaskin för polering och slipning. Ergonomisk 
design gör den lätt att använda och ett stort antal till-
behör utrustar maskinen för de flesta arbetsuppgifter.

• Ergonomisk design
• Tyst och mjuk arbetsgång
• Stort tillbehörssortiment
• Robust och pålitlig
• 15 m kabel
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Singelskur- och polermaskin, växla mellan två hastigheter

FM400 D – Två hastighets singelskurmaskiner

Skurbredd

43 cm

Borst/rondell-
hastighet

185/370  
rpm

Borsttryck

58/40  
nm

kg

TEKNISKA DATA FM400 D

Upptagen effekt  (W) 1100/1500

Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A)) 61

Borste/rondell, Ø (mm) 430

Borsthastighet (RPM) 185/370

Borsttryck (nm) 58/40

Kabellängd (m) 15

Höjd motorhus (cm) 323

Höjd med körhandtag (mm) 1236

Vikt (kg) 40

Mått, L x B x H (mm) 572x445x1236

EGENSKAPER

Matt-shamponering •

Två hastigheter •

Sidoförskjuten borste •

Ergonomiskt handtag •

Orange elkabel •

Integrerad plugghållare •

Remdrivning •

ARTIKELNUMMER 56380061

Singelskurmaskinen FM400 D erbjuder två 43 cm 
(17") maskiner i en. Växla enkelt från 185 varv/min för 
skurning med vätska till 370 varv/min för polering. En 
mångsidig arbetshäst på 40 kg för golvvård eller under-
håll av oljade trägolv.

• Ergonomisk design
• Tyst och mjuk arbetsgång
• Stort tillbehörssortiment
• Robust och pålitlig
• 15 m kabel
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Enkel och snabb polering

BU500 – Eldrivna polermaskiner

Polerbredd

51 cm

Borst/rondell-
hastighet

1500 rpm

Borsttryck

12 nm

kg

TEKNISKA DATA BU500

Skyddklass / IP klassning IPX0

Upptagen effekt  (W) 1100

Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A)) <70

Borste/rondell, Ø (mm) 510

Borste/rondelltryck (g/cm²) 10

Borsthastighet (RPM) 1500

Borsttryck (nm) 12

Kabellängd (m) 15

Höjd motorhus (cm) na

Höjd med körhandtag (mm) 1261

Vikt (kg) 41

Mått, L x B x H (mm) 824x566x1261

EGENSKAPER

Kabelhållare •

Ergonomiskt handtag •

Fällbart handtag •

Orange elkabel •

Enkelt kabelbyte •

Remdrivning •

Polering •

ARTIKELNUMMER 56380063

BU500 är en enkel, robust och prisvärd polermaskin  
på 1500 varv med en 20" fast rondellhållare.

• Prisvärd och effektiv polering
• Säker användning
• Låg ljudnivå
• Robust och driftsäker
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För mellanstora och stora hårda golv – enastående polermaskin

BU800 – Ultra High Speed – Batteridrivna gå-bakom

Polerbredd

50,8 cm

Borst/rondell-
hastighet

1500 rpm

Borsttryck

AUT. nm

kg

TEKNISKA DATA BU800

Skyddklass / IP klassning IPX4

Upptagen effekt  (W) 1500

Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A)) 68

Borste/rondell, Ø (mm) 508

Borste/rondelltryck (g/cm²) Automatiskt

Borsthastighet (RPM) 1500

Vikt (kg) 79

Mått, L x B x H (mm) 1270x580x1050

EGENSKAPER

Dammuppsamlare •

Svärtfria drivhjul •

Tryckreglering •

Flytande borstdäck •

Ergonomiskt handtag •

STANDARDUTRUSTNING

Batteriladdare 36V 21A 41036A

ARTIKELNUMMER 56383526

BU800 representerar en av de mest tekniskt avancerade 
lösningarna för restaurering och underhåll av högglan-
siga golv. Bland de många egenskaperna kan nämnas 
en mycket hög användarvänlighet kombinerad med 
hög säkerhet och passiv eller aktiv (extrautrustning) 
dammkontroll.

• Enkla kontroller och design
• Självreglerande borsttryck
• Borstdäcket lyfts automatiskt  

när motorn stängs av
• Inbyggd laddare
• Unik aktiv dammkontroll
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Polering av stora ytor

UHR70-1700 – Ultra High Speed – Batteridrivna åkbara

Polerbredd

69 cm

Borst/rondell-
hastighet

1700 rpm

Borsttryck

Aut. nm

kg

TEKNISKA DATA UHR 70-1700

Skyddklass / IP klassning I/IP30

Upptagen effekt  (W) 2650-3200

Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A)) 69

Borste/rondell, Ø (mm) 690

Borste/rondelltryck (g/cm²) 3 settings

Borsthastighet (RPM) 1700

Borsttryck (nm) Automatiskt

Kabellängd (m)  - 

Höjd motorhus (cm)  - 

Höjd med körhandtag (mm)  - 

Vikt (kg) 220

Mått, L x B x H (mm) 1660x910x1370

EGENSKAPER

Kompakt design •

Justerbart handtag •

Integrerad rondellhållare •

ARTIKELNUMMER 56422001

Batteridriven åkbar highspeed för tyst och effektiv 
polering av stora ytor på terminaler, affärslokaler, 
sjukhus m.m. Unik drifttid på upp till 3,5 tim som ger 
en polerad yta på upp till 12.000m² per laddning.

• Extremt produktiv, upp till 12000m²  
per laddning

• Enkel display där ett knapptryck sätter  
maskinen i arbete

• Kompakt och lättmanövrerad design
• Central placering av rondellen för enkel  

och säker användning



Exempel på tillbehör: Singelskur- och polermaskiner

BORSTE FÖR HÅRDA GOLV
Finns i olika diametrar och 
material

HEAVY DUTY BORSTE
För djuprengöring, svår
borttagning och stripping

SHAMPOONERINGS-
AGGREGAT
För skumrengöring av mattor

SUGENHET MED SLANG

SUGRING (43 cm)
Används med sugenhet
80.211.200

STÅLVAJERBORSTAR
Till 510B

RONDELLHÅLLARE
Low speed
High speed 
Duo speed

SKURBORSTE
För användning på mattor

RENGÖRINGSMEDELS-
TANK (15 L)

SPRAYBEHÅLLARE
KOMPLETT (1 L)
Används till sprayrengöring

RONDELLER

MEDIUM RONDELLER
Grön: skurning
Röd: mjuk skurning/ 
sprayrengöring

HÅRDA RONDELLER
Svart: strippning
Brun: strippning
Blå: strippning/skurning

MJUKA RONDELLER
Orange, Grön: polering  
hög hastighet
Beige: polering låg hastighet
Vit: sprayrengöring/polering
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Mattrengöring för alla behov!

AX14 – Mobila kallvattentvättar för mattor

Ren-/smutsvattentank

14/14 
liter 

Vakuum

20 kPa

Arbetsbredd

22 cm

TEKNISKA DATA AX 14

Upptagen effekt  (W) 1000

Luftmängd (l/sek.) 60

Vakuum v./ munstycket (kPa) 20

Ljudnivå (BS 5415) (dB(A)) 76

Arbetsbredd (mm) 220

Sugskrapa bredd (mm) 220

Pumptryck (bar/psi) 5/73

Renvatten / smutsvattentank (l) 14/14

Mått, L x B x H (mm) 540x500x400

EGENSKAPER

Kabelhållare •

Kompakt design •

Ergonomiskt handtag •

STANDARDUTRUSTNING

Munstycke m. 2,5 m sprayslang 20000020

Möbelmunstycke m. 2,5 m sprayslang 20000021

Slangfäste velcro för tryckslang 20000019

Tryckslang kompl. 20000012

ARTIKELNUMMER 12405101

Användarvänlig och effektiv extraktionsmaskin för 
matt- och möbelrengöring. Den låga vikten gör det 
enkelt att transportera maskinen från jobb till jobb. 
Idealisk för städbolag, institutioner, restauranger,  
hotell och till uthyrning.

• Lätt att använda och mycket effektiv vid  
fläckborttagning från mattor och möbler

• Enkel att transportera med integrerat bärhandtag
• Tillbehör till mattor och möbler
• Lägger ut vätska och suger upp  

i en arbetsgång
• Pumpen skyddas av ett filter  

i renvattentanken
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Effektiv rengöring av mattor med ES300

ES300 – Mattvårdsmaskin kombi

Ren-/smutsvattentank

34/26 
liter

Vakuum

32  
kPa

Arbetsbredd

41  
cm

TEKNISKA DATA ES300

Upptagen effekt  (W) 1824

Arbetsbredd (mm) 410

Sugskrapa bredd (mm) 480

Pumptryck (bar/psi) -/120

Borsthastighet (RPM) 1950

Renvatten / smutsvattentank (l) 34/26.5

Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A)) 68

Mått, L x B x H (mm) 711x489x813

Sugmotor effekt (W) 1119

Borstmotor (W) 249

Bruttovikt komplett (kg) 46.3

Sugbredd (cm) 48

Sughöjd vatten (cm) 3048

EGENSKAPER

Justerbart handtag •

Borstmontering utan verktyg •

Inga verktyg för montage av munstycke •

Rengöring av hårda golv •

Avtagbar överdel till smutstank •

Ergonomiskt handtag •

Tank med enkelt tömningssystem •

STANDARDUTRUSTNING

Handmunstycke m slang 56265767

Standardborste 56265044

ARTIKELNUMMER 56265503

Med ES300 går Nilfisk in i en ny era av mattrengöring. 
Denna mattmaskin är idealisk för rengöring av tungt 
och lätt trafikerade mattbelagda områden och avläg-
snar inte bara smuts och vatten, utan uppfyller även 
de högsta kraven för att förlänga livslängden på dina 
mattor. Förutom sin höga produktivitet och rengörings-
förmåga, är ES300 dessutom enkel att använda.

• Flytande borsthuvud som automatiskt anpassas 
efter underlaget, för bättre kontakt med  
mattan och förbättrad vattenupptagning

• Större tank med ökad vattenkapacitet förlänger 
rengöringstiden och minskar antalet påfyllningar.

• Kraftig sugmotor säkrar effektivt avlägsnande  
av smuts och snabbare torkning

• Justerbart handtag, designat för enkel  
manövrering under trånga förhållanden

• Kompakt design för förvaring och underhåll  
mycket mer praktiskt

• Överskådlig och användarvänlig kontrollpanel
• Stora hjul gör det enkelt att flytta maskinen  

upp och ned för trappor.



Exempel på tillbehör: Mattrengöring

MATTRENGÖRINGSUTRUSTNING
För AX 14

UTRUSTNING FÖR HÅRDA GOLV
FÖR ES300
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Flexibla inköpsalternativ

Finansiering är avgörande för alla företag, och Nilfisk vet vikten av att kunna erbjuda flexibla finansieringsalternativ  
som ger tillgång till de senaste och bästa rengöringsprodukterna samtidigt som de ger kontroll över budgeten. 

Håll dig uppdaterad med den rätta finansieringen
 
Vi har skapat förnuftiga finansieringspaket där du kan uppgradera dina produkter för att möte förändringar på marknaden, så  
att du alltid har aktuella produkter. Här följer en översikt över våra finansieringspaket med en lista över de viktigaste fördelarna.  
Kontakta närmaste Nilfisk representant för mer information om de olika finansieringsalternativen.

FINANSIERINGSLÖSNING DEFINITION VIKTIGA FÖRDELAR

Leasing Maskinerna säljs via ett leasingföretag som  
i sin tur leasar maskinerna till dig under ett  
bestämt antal år.  

• Ingen bindning av kapital
• Fasta månadsbetalningar
• Leasingkostnaderna är avdragsgilla
• Förbättrad balansräkning 

Korttidshyra Vid tillfälliga behov kan du hyra en maskin  
från Nilfisk under en kortare period (begränsat 
maskin sortiment).

• Täcker in oförutsedda behov
• Kortsiktig bindning
• Flexibla hyresperioder
• Lämpligt när behoven varierar med årstiderna

Långtidshyra Maskinerna säljs genom ett leasingföretag  
som i sin tur leasar maskinerna till dig.

Månadsbetalningarna innefattar ett komplett 
servicekontrakt.

Flexibilitet genom uppgradering/byte eller  
återlämnande av maskiner kan innefattas  
i avtalet.

•  100 % transparenta kostnader och  
ökad flexibilitet

• Ingen bindning av kapital
• Fullt serviceavtal
• Fasta månadsbetalningar
• Leasingkostnaderna är avdragsgilla
• Förbättrad balansräkning
• Maskiner efter behov
• Enkelt att beräkna rengöringskostnaderna
• Utbytesmaskiner 

Individuella lösningar Låt oss skräddarsy en lösning som uppfyller dina 
specifika krav, baserat på de olika alternativen för 
inköp och service.

• Kundspecifika lösningar
• Lösning på logistikproblem
• Särskilda serviceresurser
• Speciella krav på service
• Alternativ för inköp och finansiering
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Professionell service gör skillnad

Två villkor måste vara på plats för att få ut det mesta av din rengöringslösning. Det första och viktigaste kravet är att du väljer  
högkvalitativa rengöringsmaskiner. Det andra är enkel och snabb tillgång till snabb och professionell service så att din verksamhet 
kör smidigt, med hög tillgänglighet. Därför är vi mycket stolta över att kunna erbjuda dig bra servicelösningar.

En Nilfisk servicelösning garanterar inte bara en snabb och pålitlig backup i händelse av fel. Det är också din garanti för  
kvalificerade servicebesök från våra mycket professionella servicetekniker som kör över hela världen. Du kan ha fullt förtroende  
för att dina rengöringsmaskiner fungerar som de ska, under hela sin livstid – så att du får ut det mesta av din verksamhet.  
Vi vet att produktiviteten betyder mycket för dig.

REGISTRERA DIN NYA RENGÖRINGSMASKIN SÅ ÄR DU MED

GRATIS SERVICECHECK – HOS DIG
•  Vi kontrollerar* maskinens funktioner, för optimalt 

rengöringsresultat, tidpunkt avtalas 
•  Information om korrekt användning av maskinen  

från servicetekniker
• Optimerad livslängd för maskinen 

FÖRLÄNGD GARANTI – 24 MÅN I STÄLLET FÖR 12 MÅN 
• Registrera din maskin inom 30 dagar efter köpet
• Teckna ett serviceavtal
 

SÅ HÄR GÖR DU
•  Registrera din nya maskin när du köper den eller  

omedelbart efter
• Du kan be din återförsäljare ombesörja registreringen 
•  Du kan göra det själv – på www.inclusiveplus.nilfisk.se

ENSKILDA PRODUKTER SOM INTE OMFATTAS 
InclusivePlus täcker rengöringsmaskiner för professionell användning.  
Det finns dock några undantag:  
kommersiella dammsugare, mindre rengöringsmaskiner, singelskur-
maskiner och mindre kallvattentvättar.

* Gratis servicebesök gäller ej i hela landet. Då avståndet från närmaste 
auktoriserade serviceverkstad överstiger 50 km, ska maskinen inlevereras. 
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NILFISK SERVICELÖSNINGAR – EN MÄNGD FÖRDELAR
Baserat på kundernas feedback har vi utvecklat tre olika Nilfisk Servicelösningar. Varje lösning består av en rad noga  
utvalda servicetjänster, som uppfyller dina specifika behov – till nytta för dig och din verksamhet. 
Du kan välja mellan olika betalningsmodeller. 
Kontakta våra sälj- eller servicemedarbetare för mer information – även om du har speciella krav eller behov.

NILFISK SERVICE SOLUTIONS – ÖVERSIKT 
Vi vet att olika kunder har olika behov. När du ingår ett serviceavtal med Nilfisk, har du möjlighet att välja från en mängd  

olika servicelösningar för att tillgodose dina specifika behov. Vi står redo att hjälpa dig att välja den tjänst som passar dig bäst.

STANDARD servicelösningar
– Professionellt underhåll
Avtalen omfattar två årliga servicebesök och en max. responstid på  

48 timmar. Extra servicebesök vid haveri, arbete/resa och reservdelar  

faktureras separat.

PLUS servicelösningar
– Optimerad produktivitet
Med en PLUS-lösning har du ordning på dina service- och underhålls kost- 

nader samtidigt som din produktivitet aldrig äventyras, utan däremot  

optimeras. Omfattar två årliga servicebesök. Extra servicebesök vid haveri,  

orsakat av slutkund, arbete/resa och reservdelar faktureras separat, annars fritt.

PREMIUM servicelösningar
– Maximal drifttid
Den maximala responstiden är på 24 timmar. Om maximal drifttid är din  

absoluta topprioritet, är PREMIUM Servicelösningar det bästa valet.  

Omfattar fyra årliga servicebesök. Extra servicebesök vid haveri, orsakat  

av slutkund, arbete/resa och reservdelar faktureras separat, annars fritt.

Nilfisk 
servicelösningar

STANDARD

Nilfisk 
servicelösningar

PLUS

Nilfisk 
servicelösningar

PREMIUM

Arbetstid och transport

Utvidgad garanti

Servicerapport efter varje besök

Antal årliga servicebesök

Max. responstid (timmar)

Reservdelar

Extra servicebesök vid haveri

Förbrukningsmaterial

Batterier och laddare
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Nilfisk AB
Box 4029
431 04 Mölndal
Tel: 031 706 73 00
www.nilfisk.se

Vi på Nilfisk är stolta över att vara en av världens ledande 

tillverkare av professionell rengöringsutrustning och vårt 

arv som omfattar över 110 år inom branschen. Företagets 

globala huvudkontor ligger i Danmark och våra produkter 

tillverkas i Europa, Amerika och Kina och används över 

hela världen. Nilfisk har ett omfattande nätverk av åter-

försäljare i 45 länder och finns representerade i mer än 

100 länder över hela världen. 

Våra produkter täcker in många olika behov som profes- 

sionella rengöringsföretag ställs inför. Våra huvudsakliga  

produktlinjer är utrustning för golvrengöring, som t.ex.  

professionella kombimaskiner och sopmaskiner, damm-

sugare, högtryckstvättar och nyttomaskiner för utomhus-

bruk. Våra produkter är välkända för den höga kvaliteten 

och tillförlitligheten.

Vi ser hållbarhet som en inneboende del av en sund 

affärsverksamhet. Vi utvecklar rengöringslösningar som 

skapar effektivare rengöring samtidigt som man använder  

mindre vatten och rengöringsmedel. Genom att minska 

resursförbrukningen ger det fördelar för både dig och 

miljön.

Som din professionella affärspartner arbetar vi konstant 

med innovationer inom verksamheten för att förbättra 

för dig. Detta är det löfte som Nilfisk ger dig som partner. 

Du hittar mer information på www.nilfisk.com


