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Högtryckstvättar

Lägre driftskostnader
med hetvatten och
Nilfisk EcoPowerTM pannan
Använd en hetvattentvätt när du ska avlägsna olja, fett eller annan svårlöslig smuts.
Du får ett snabbare, enklare och bättre resultat med hetvatten.
EcoPowerTM pannan - som sitter i många av Nilfisk hetvattentvättar - har en mycket låg
bränsleförbrukning, som gör att du kan rengöra snabbare. I EcoMode är maskinen inställd på
det mest effektiva driftläget. Du kan lugnt välja EcoMode, så du inte använder onödigt mycket
bränsle och tid.

MH 4M-200/960 FAX

Flödesstyrd hetvattentvätt med
hög prestanda
Artikelnr.: 107146922
Med dubbelt internt högtrycks-kemsystem, så
är det inga problem att avlägsna olja, fett,
vax och liknande.
• EcoPower panna med EcoMode funktion
• Ång-funktion
• Passar för 4-6 timmars rengöring per dag

200

960

Pumptryck

Vattenmängd

bar

29.995:Rek. ca-pris:

52.930:-

l/tim

EcoPower pannan
är ett högeffektivt,
EU-godkänt pannsystem med en mycket
låg bränsleförbrukning.
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Kampanjpris:

Alla viktiga funktioner
är användarvänligt
placerade.

Manöverpanelen
med indikator- och
varningslampor.

Hetvattentvättar

Nyckeln till att minska driftskostnaderna är att
reducera TIDSÅTGÅNGEN.
Reducerar du tiden, så kan du spara de totala
driftskostnaderna:
• Lägre bränsleförbrukning
• Lägre el- och vattenförbrukning
• Kortare arbetstid / lägre lönekostnader
EcoPowerTM pannans effektivitet ligger på
imponerande 92-93% och det innebär en
mycket låg bränsleförbrukning i kombination
med höga rengöringstemperaturer. Det är bra
för miljön, bra för tidsåtgången och inte minst,
bra för din ekonomi.

MH 7P-180/1260 FA
För krävande uppgifter
Artikelnr.: 107146980
Den optimala lösningen för rengöring av exempelvis stora fordon,
tågvagnar och containers. Det är
enkelt att avlägsna olja, fett, vax
och liknande.
• Dubbelt internt högtryckskemsystem
• EcoPower panna med
EcoMode funktion
• 10 m högtrycksslang

180

1260

Pumptryck

Vattenmängd

bar

Kampanjpris:

45.900:Rek. ca-pris:

68.950:-

l/tim
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Kallvattentvättar

Utläggning av
rengöringsmedel
MC 5M, MC 6P & MC 7P serierna* har 2 x 2,5 l
behållare för två sorters rengöringsmedel. Du kan
hålla på med två olika rengöringsuppgifter utan att
behöva skifta behållare. T.ex. utläggning av skum,
rengöring och lägga på vax. Smidigt och enkelt.
* Undantaget
MC 5M 180/840 (XT)
och 5M 200/1000 (XT)

Effektiv skumutrustning
2 x 2,5 l behållare

Smart och praktiskt skumutrustningssystem med separat sprayflaska för
effektiv och snabb rengöring.
Skummet sitter kvar på ytan och
löser effektivt all smuts. Ökar
rengöringseffekten med upp
till 20%.

4-i-1 spolröret klarar de flesta
av dina rengöringsuppgifter
Med 4-i-1 spolrör har du alltid ett munstycke som passar till den aktuella uppgiften.
Välj mellan lågtrycksmunstycke, högtrycksmunstycke, högtrycksmunstycke med bred
spridningsvinkel och det extremt effektiva, roterande munstycket - det är helt upp till dig.
Lågtrycksmunstycke + rengöringsmedel - Detta
lågtrycksmunstycke passar särskilt bra för rengöring av
ömtåliga ytor, sköljning med stor vattenmängd eller för
utläggning av rengöringsmedel med lågtryck.

Roterande munstycke - Ett mycket effektivt munstycke
för de mest krävande rengöringsuppgifterna. Till hårt
sittande smuts och hårda ytor.
Högtrycksmunstycke med bred spridningsvinkel, 65°
- Särskilt lämpligt för rengöring av stora ytor med lös
smuts och sköljning med högtryck.
Tornadomunstycke, 20° - Tornado högtrycksmunstycke är det mest använda munstycket för dagliga
rengöringsuppgifter. Detta munstycke har 70% högre
rengöringseffekt än andra högtrycksmunstycke.
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Kallvattentvättar

MC 2C 120/520 XT

Kallvattentvätt till semiprofessionell användning
Artikelnr.: 128470136
Bra rengöringseffekt, professionell
spolutrustning, lätt att förvara och
manövrera runt med.

MC 4M 180/740 XT

Kampanjpris:

Med extern skumutrustning,
slangrulle och 4-i-1 spolrör

4.995:-

Artikelnr.: 107146410

Rek. ca-pris:

Utvecklad för rengöringsuppgifter med låg
intensitet och det kraftfulla valet till mindre
och mellanstora lantbruk, byggföretag,
verkstäder, biluthyrningsföretag m.m.
Kampanjpris:
• Tryckaktiverad avlastningsventil
• Skumutrustning
• 4-i-1 spolutrustning
Rek. ca-pris:
• 15 m högtrycksslang och slangrulle

8.730:-

• Automatisk start/stopp
• Integrerad kemtank: 2 liter
• Intern keminjektor
• 4-i-1 spolrör

10.995:18.090:-

120

520

180

740

Pumptryck

Vattenmängd

Pumptryck

Vattenmängd

bar

l/tim

bar

l/tim

MC 7P-195/1280 FA

Effektiv högtryckstvätt till
tunga och intensiva uppgifter
Artikelnr.: 107146800
En oöverträffad kallvattentvätt
till alla ändamål.
• Högtrycksslang, 10 m
• PowerSpeed Vario Plus spolrör

195

1280

Pumptryck

Vattenmängd

bar

Kampanjpris:

24.995:Rek. ca-pris:

36.390:-

l/tim
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Våt-/torrsugare

AERO 21-21 PC

Kompakt våt-/torrsugning med filterrengöring
Artikelnr.: 107406601
AERO 21 är den minsta i AERO-serien i en kompakt design med semiautomatiskt Push&Clean filterrengöringssystem, blåsfunktion
och praktisk förvaring av tillbehör.
Levereras med: Sugslang, alu sugrör, golvmunstycke, möbelmunstycke, fogmunstycke, verktygsadapter, fleece filterelement.
Vikt: 7,5 kg.

3600

210

20

Luftmängd

Vakuum

Behållare

l/min

mbar

Kampanjpris:

1.495:Rek. ca-pris:

2.180:-

liter

ATTIX 30-21 PC
Kampanjpris:

3.195:Rek. ca-pris:

5.300:-

Kraftfull och användarvänlig våt-/torrsugare
Artikelnr.: 107407544
Våt-/torrsugare med semiautomatiskt
filterrengöringssystem, adapter och
automatik för el-verktyg. Det perfekta
valet för hantverkare med skiftande
arbetsplatser.
Levereras med: Sugslang, krom
förlängningsrör och 2 munstycken. PET-fleece filterelement.
Adapter till elverktyg.

3700

250

30

Luftmängd

Vakuum

Behållare

l/min

6

mbar

liter

MAXXI II 75-2 WD

2-motors kraftig våt-/torrsugare
med stor behållarvolym
Artikelnr.: 107405169
Levereras med: Sugslang med rörböj, förlängningsrör
och 3 munstycken. 75 l behållare. Vikt: 28 kg.

4320

210

75

Luftmängd

Vakuum

Behållare

l/min

mbar

liter

Kampanjpris:

4.995:Rek. ca-pris:

6.860:-

ATTIX 965-21 SD XC

Våt-/torrsugare till krävande
rengöring
Artikelnr.: 302002902

Kampanjpris:

10.995:-

Ju tuffare rengöring desto bättre dammsugare
behövs. ATTIX 965-21 SD XC är kapabel att suga
upp industrismuts, metallflis och utspilld vätska både
snabbt och effektivt. Kraftfull två-motorers maskin med
hög prestanda.

2x3600

250

50

Luftmängd

Vakuum

Behållare

l/min

mbar

Rek. ca-pris:

14.870:-

liter

Verkstadsset 36 mm
Artikelnr.: 302000927

Kampanjpris:

995:Rek. ca-pris:

1.773:-
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Dammsugare

ORIGINALET
Köpt av
miljoner

Byt till en kraftfull, professionell dammsugare
- vald av MILJONER världen över
VP930 HEPA BLUE
Artikelnr.: 107419000
VP930 är robust och solid. Det är därför vi har kallat den, världens
bästa dammsugare för professionell rengöring, i många, många år.
De bästa tillbehören medföljer VP930:
• Teleskoprör, munstycke för hårda golv
• Stor dammpåse (15 l) och lång, -orange elkabel (15 m)
• HEPA filter för sundare inneklimat
8

Vill du gå eller sitta?
De små gå-bakom maskinerna är för golvrengöring av mindre ytor.
Här kommer åt ända in i hörnen och även under möbler och hyllor.
De mellanstora gå-bakom maskinerna rengör upp till 2.300 m2 per timme
och har en skurbredd på upp till 53 cm.
Vill du sitta, när du rengör golvet, ska du titta efter en åkbar maskin. Sortimentet innehåller
små åkbara micro maskiner upp till stora motordrivna modeller som både sopar och skurar.
Gemensamt för alla Nilfisk skurmaskiner är att de skurar och suger upp i samma arbetsmoment.
Små gå-bakom
skurmaskiner

Mellanstora gå-bakom
kombiskurmaskiner

Åkbara kombiskurmaskiner

Du kommer långt med en liten gå-bakom
kombiskurmaskin i förhållande till mopp och
hink. Det finns flera modeller att välja mellan
och som passar ditt behov.

Välj en modell med rondellsystem eller
cylindrisk borste, med eller utan drivmotor,
batteridriven eller elektrisk.

Dessa kombiskurmaskiner klarar flera
processer samtidigt och ökar produktiviteten märkbart. Vi har modeller både för
inomhus och utomhus.
9

Kombiskurmaskiner

SC351 KOMPLETT

Gör daglig rengöring enkel
Artikelnr.: 9087341020
• Roterande borstdäck möjliggör för denna kompakta
maskin att skura och torka i alla riktningar
• 27 kg borsttryck för enastående effektivitet
Komplett med inbyggd laddare, batteri,
borste och sugskrapa

370

11/11

1480

Skurbredd

Renvatten-/
smutsvattentank

Kapacitet

liter

mm

m2/tim

Kampanjpris:

20.995:Rek. ca-pris:

32.880:-

SC401 43 B FULL PKG

Hög och jämn rengöringsprestanda
timme efter timme
Artikelnr.: 9087390020
Nilfisk SC401 är en gå-bakom kombiskurmaskin som är designad för att säkerställa en
högre produktivitet och reducera de totala
rengöringsomkostnaderna. SC401 passar för
rengöring på sjukhus, skolor, kontor, köpcentrum,
idrottsanläggningar och liknande.

Kampanjpris:

34.995:-

• Låg energiförbrukning. Borstmotor med hastighetsreglering anpassad efter golvets kvalitet.
• Hög produktivitet
• Ergonomisk och användarvänlig

430

30/30

1720-2150

Skurbredd

Renvatten-/
smutsvattentank

Produktivitet

mm

10

liter

m2/t

Rek. ca-pris:

55.990:-

Sopmaskin

NYHET

Snabb och enkel sopning av
golv och utomhusområden
SW200 700

Imponerande effektiv

Kampanjpris:

Artikelnr.: 50000493
Det har aldrig varit enklare att hålla era omgivningar i bra och inbjudande skick för kunder
och medarbetare. Nilfisk gå-bakom sopmaskin är imponerande effektiv både utomhus och
på golv inomhus. Den samlar upp damm, smuts, sand, spik, skruvar, cigarettfimpar,
etc. upp till 6 gånger snabbare än en manuell sopborste.
• Inbyggt filter för bättre dammhantering
• Enkel att manövrera med stora hjul som
inte gör märken
• Stor smutsbehållare med bärhandtag

Behållaren kan vara i öppet läge för
att enkelt kunna kasta stora föremål
eller för att tömma en papperskorg i
behållaren

700

38

2800

Sopbredd

Smutsbehållare

Kapacitet

mm

Både huvudborste och sidoborstar
kan justeras helt utan verktyg

liter

m2/t

Handtaget kan justeras till passande
arbetshöjd (3 lägen)

2.495:Rek. ca-pris:

3.590:-

SW200 med höger sidoborste – täcker en
arbetsbredd på 70 cm.
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Sopmaskiner

FLOORTEC 350 B COMBI

Effektiv batteridriven gå-bakom
sopmaskin
Artikelnr.: 908 4704 010
• Snabb och enkelt underhåll/byte av filter och borste utan
användning av verktyg
• Enkel att hantera och manövrera

Kampanjpris:

18.490:Rek. ca-pris:

28.700:720

60

2880

Sopbredd

Smutsbehållare

Kapacitet

mm

liter

m2/tim

Återförsäljare:
Servi Teknik AB
Metodvägen 9
435 33 Mölnlycke
Telefon 031-27 32 00
info@serviteknik.se
Öppettider
Måndag - Torsdag 07.30 - 16.30
Fredag 07.30 - 15.00

Erbjudandena gäller t.o.m 31/12 2018. Samtliga priser är rekommenderade priser och exkl. moms och ev. kemikalieskatt. Vi förbehåller
oss rätten till ändringar i tekniska data, priser/tryckfel samt utsålda/utgående varor. Maskinerna på bilderna kan vara extrautrustade.

