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La oss rengjøre enda bedre.

Nilfisk Liberty

RENGJØR MER, RASKERE
Hvor mye mer kunne du få gjort hvis din gulvvaskemaskin
kunne styre seg selv?
Nilfisk Liberty SC50 og SC60 gir dine ansatte tid til
å utføre oppgaver som krever et menneskelig håndlag,
som f.eks renhold av kontaktpunkter. Maskinene tar hånd
om gulvrengjøringen og kan arbeide autonomt i timesvis
på én opplading.

Kontakt din lokale Nilfisk-representant
for mer informasjon
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La oss rengjøre enda bedre.

SUKSESS I EN NY VIRKELIGHET
MED HØYERE STANDARDER
Et endret syn på rengjøring – COVID-19pandemien har økt verdens fokus på
renslighet og hygiene.
En høy rengjøringsstandard er nå
forretningskritisk i alle bransjer, og
rengjøringsprosessene beveger seg
fra kulissene til scenen.
Dette er ikke bare en mindre justering
– det er et paradigmeskifte som krever
at det tenkes helt nytt om bedrifters
tilnærming til rengjøring.
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For å hjelpe store og små bedrifter med
å navigere i de endrede standardene
og kravene, har Nilfisk identifisert og
analysert fire nøkkelkriterier – de fire
dimensjonene for rengjøring – som gjør
oss i stand til å revurdere hvordan vi
rengjør og hvorfor det er viktig.
De er veivisere vi vil bruke for å hjelpe
deg med å transformere og lykkes i en ny
æra, hvor rengjøring er en av de viktigste
elementene i det globale arbeidet for
en livskvalitet som er både sikker, sunn

og produktiv. Vårt mål er å sikre at våre
partnere ikke bare tilpasser seg den nye
virkeligheten, men også trives og vokser
på grunn av den.
La oss gjøre mer enn å endre måten
vi gjør rent på på – la oss endre rengjøringen til det bedre.
TRYKK HER OG LÆR MER OM HVORDAN
RENGJØRING ER I ENDRING, HVORDAN DU
KAN NAVIGERE I ENDRINGENE OG I DE NYE
RENGJØRINGSSTANDARDENE.

DE 4 DIMENSJONENE AV RENT
#1

Omfang

#2

Teknologiforbedring

#3

Gjennomsiktighet og synlighet

#4

Bærekraft

I dag er renslighet, sikkerhet og tillit gjensidig avhengige og uatskillelige variabler.
Vi arbeider for å utvikle rengjøringsprogrammer som prioriterer alle tre, samtidig
som vi støtter modige forretningsmål.

Vi leverer autonome rengjøringsløsninger og andre banebrytende innovasjoner
som kan bidra til å levere renere og tryggere miljøer mer effektivt enn noen
gang før.

Uansett bransje må behovet for konstant rengjøring balanseres med kundens
behov for ro i sinnet – derfor gir vi veiledning om begge deler.

Vi ønsker at hele verden skal gjøre en større innsats for å prioritere smartere og
velge grønnere rengjøringsløsninger, og ta i bruk de muligheter som ressurs- og
kostnadsbesparelsene åpner opp for.
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107408103

9087380020

9087341020

SC100 E

SC250 34C B

SC351 COMPLETE

MESTEREN PÅ SMÅ AREALER

FEIER, VASKER OG TØRKER GULVET
FRA HJØRNE TIL HJØRNE

HURTIGERE, SMARTERE OG BEDRE

La mopp og bøtte stå, med hjelp fra
SC100, som kan vaske i begge retninger
kan enhver flate etterlates ren, tørr og klar
til besøkende. Perfekt til mindre butikker,
skoler, restauranter, caféer, bensinstasjoner,
bakerier, hoteller, rengjøringsbyråer m.v.
samt til rengjøring i hjemmet.

En kompakt og kraftig gulvvasker til rask
og effektiv rengjøring av harde gulv, den
batteridrevne SC250 håndterer tre separate
oppgaver i en enkelt omgang, for uovertruffen
effektivitet og kompromissløse resultater.

• Kontinuerlig tilførsel av rengjøringsmiddel
minimerer skitt og bakterier

• 34 cm sylinderbørste fjerner alt fra større
avfall til små støvkorn

• Lett å transportere og ergonomisk betjening
med en eller to hender

• 6-liters rent- og skittenvannstank gir opp
til 40 minutters kjøretid uten behov for
oppfylling

• Vaskebredde 31 cm, rent-/skittenvannstank
3/4 liter

Høyt børstetrykk, lang batteritid og
muligheten til å bruke i begge retninger.
Gjør gulvrengjøringen hurtigere med en
kompakt og produktiv gulvvasker – perfekt
til trange områder.

• Utstyrt med 37 cm brede børstedekk
• Opp til 1,5 timers kontinuerlig vask
og tørking på et fullt oppladet batteri
• Rent-/skittenvannstank: 11 liter;
Børstetrykk: 27 kg

• Ergonomisk og justerbart håndtak, samt lett
å løfte og transportere

9087398020

CM50000335-01

9087400020

SC401-43 BD COMPLETE

SC530 53 BD

SC500 53 B COMPLETE

HURTIGERE, SMARTERE OG BEDRE

GJØR GULVPLEIE ENKELT

LAVT FORBRUK, HØY PRODUKTIVITET

SC401 er designet for å jobbe i en hastighet
som optimerer produktivitet, uten å begrense
manøvreringsegenskaper eller nøyaktighet.
Maskinen er brukervennlig og krever ganske
lite opplæring. De 4 hjulene gjør den enkel
å manøvrere og OneTouch™-knappen
aktiverer alle funksjoner med et enkelt trykk.

En enkel, pålitelig og kostnadseffektiv
gulvvasker som dekker et større areale på
kortere tid, med 61 liters tank er SC530 et
perfekt valg for store bruksområder.

SC500 er en støysvak og effektiv gulvvasker,
og kan dermed brukes på dagtid, den
er brukervennlig og har mange smarte
funksjoner som er med på å gjøre jobben
lettere, redusere rengjøringsutgifter og
øke produktiviteten.

• 43 cm børstedekk

• Tippbar skittenvannstank gir enkel adgang
til batterier og kjemisystem

• 4 timers kontinuerlig vask og tørking på
oppladet batteri, opp til 100 minutter før
vanntank må fylles

• Børstedekket er meget ergonomisk i bruk,
noe som reduserer slitasje og skader

• Doseringssystemet sikrer mot overdosering
– både miljøvennlig og kostnadsbesparende

• Ergonomisk pedal gjør det enkelt å heve
og senke børstedekket

• Utstyrt med kjøremotor som forbedrer
manøvrerbarheten

• SmartFlow™ og EcoFlex™ systemene
tilpasser doseringen etter hastighet og
gulvmateriale
• SilenTech™ minimerer lydnivået for
rengjøring på dagtid
• 53 cm børstedekk med hastighetsregulering

SE HELE PRODUKTPORTEFØLJEN PÅ NILFISK.NO ELLER KONTAKT DIN LOKALE NILFISK FORHANDLER
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GJØR RENT MED
RESSURSEFFEKTIV
NØYAKTIGHET

Uansett hvilke rengjøringsbehov dine
gulv har så er det lettere og mer effektivt
å utføre jobben med Ecoflex. Bruken av
rengjøringsmidler kan justeres underveis
i rengjøringen hvis gulvvaskemaskinen
din er utstyrt med Ecoflex. Så uansett om
du har en grundig vask foran deg eller
bare skal vaske lett over, kan du være
sikker på at du har den rette blandingen.

Nilfisk gulvvaskemaskiner har vært
bransjeledere i mange år og velges
av dem som ønsker høy produktivitet
og enestående resultater. Alle våre
gulvpleieløsninger kjennetegnes av
maksimal levetid, lavt vedlikeholdsbehov og meget høy brukervennlighet.
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9087411020

CM50000557-01

SC2000 53 B COMPLETE

SC 3500 GO COMPLETE

EFFEKTIVITET I EN KOMPAKT STØRRELSE

HØY PRODUKTIVITET OG EFFEKTIVITET

Micro ride-on gulvvasker til samme pris
som en gå-bak modell, kompakt og lett
å manøvrere selv i trange områder. Perfekt til
rengjøring i kontor, kjøpesenter, idrettshall,
restaurant, hoteller, sykehus og skoler.

SC3500 håndterer enkelt meget store
områder f.eks. på utdanningsinstitusjoner
og i industrielle miljøer takket være forbedringer av produktivitet, manøvreringsevne
og ergonomi.

• Høy produktivitet pga høy hastighet, 70 l
tank og 3,5 timers driftstid

• Automatisk heving/senking av børste
eller sugenal

• SilenTech™ minimerer støy så maskinen
kan brukes på dagtid

• Økt børstetrykk (opp til 50 kg), som gir
bedre resultater på kortere tid

• Lavt energiforbruk: 53 cm børstedekk
med hastighetsregulering som automatisk
tilpasses underlaget

• 71 cm vaskebredde – håndterer med
letthet meget store områder

VIKTIGE VURDERINGER VED
INVESTERERING I NY RENGJØRINGSMASKIN
For de som er økonomisk ansvarlig er det ofte prislappen på det nye rengjøringsutstyret,
som er det store hinderet. Forskuddskostnader er ikke en god indikator for totale
eierkostnader (TCO) eller avkastning på investering (ROI), fordi rengjøringsutstyr ofte
kan brukes 5–8 år. Faktisk står kostnadene til arbeidskraft for 65 – 85 % når alle
faktorer er iberegnet, sammenlignet med selve utstyret, som står for ca. 3 – 10 %.¹
Detaljene i din TCO og ROI er avhengig av behovene på anleggene dine, ditt personale
og dine rengjøringsmål. Tabellen nedenfor viser de største kostnadene og besparelsene
som er forbundet med kjøp av nytt utstyr.
Ting å tenke på når du beregner totale eierkostnader
Kostnader

Besparelser

•
•
•
•

•
•
•
•

Opprinnelig pris
Driftskostnader
Vedlikehold/reservedeler
Reparasjoner

Arbeidskraft/produktivitet
Utstyrets levetid
Forbruk av vann og rengjøringsmidler
Gulvets levetid

Siden arbeidskraften står for opptil 85% av rengjøringskostnadene, vil den største besparelsen komme på dette området. Alle gulvrengjøringsmaskiner har en produktivitetsgrad
som du kan bruke til å beregne besparelser i arbeidet. Ved å oppgradere fra en mindre til
en større maskin i store områder, kan du spare tusenvis i arbeidskostnader hvert år!
En Nilfisk rengjøringsekspert kan hjelpe deg med å beregne ROI i forhold til behovene dine.

TIPS OG TRIKS FOR
Å INVESTERE KLOKT
SETT DEG GRUNDIG INN I SAKENE.
Det er viktig å velge utstyr fra en pålitelig
produsent. Sørg for at du får en grundig
demonstrasjon fra produsenten eller
distributøren. Se gulvrengjøringsmaskinen
i aksjon. Selgeren skal være kunnskapsrik
og i stand til å diskutere og demonstrere
alle variablene.
INVESTER I TEKNOLOGI. Hvis budsjettet
tillater det, kan du kjøpe en gulvrengjøringsmaskin med de nyeste teknologiske fremskrittene, siden de vanligvis er
mer bærekraftige. Nyere enheter kan for
eksempel justere vann og vaskemiddelflyten automatisk – i forhold til maskinens
hastighet.
TA GODT VARE PÅ MASKINEN. Du
vil ikke kjøpe en bil og forventer at den vil
fortsette å fungere godt uten vedlikehold.
Regelmessig forebyggende vedlikehold
vil opprettholde ytelsen, redusere driftsavbrudd og forlenge maskinens levetid.

¹ https://www.tatry-group.com/blog/costs-involved-in-contract-cleaning
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CM9087263020-06

CM56117805-01 (DISKVERSJON)

CM56116003-10

BR 752 ECOFLEX
COMPLETE

SC5000

SC6000 910 ECO

RASK, SMIDIG OG ENKEL GULVPLEIE

EFFEKTIV RENGJØRING AV STORE OMRÅDER

En kompakt, meget manøvrerbar gulvvasker
som kombinerer intuitiv bruk, eksemplarisk
ytelse og ledende ressurseffektive teknologier.
Finnes i flere konfigurasjoner: 86cm disk,
86 eller 91 cm sylinderbørste, med eller
uten sidekoster.

SC6000 er neste generasjon sitte-på
gulvvaskere i sin størrelse med hastighet
og teknologi til å rengjøre store
innendørs områder – med ekstremt lave
samlede eierkostnader.

• Opp til 4,5 timers driftstid og best i klassen
svingradius med en profil som er smal nok
for ethvert hjørne eller hyllerad

• SmartFlow™ og EcoFlex™ doserer effektivt
for kontinuerlig rengjøring og sikkerhet

MILJØ, ERGONOMI OG PÅLITELIGHET
Lavt støynivå, ergonomisk og kompakt
design gjør det mulig for BR 752 å rengjøre
nesten overalt. Ecoflex™ styrer forbruket
av vann, rengjøringsmiddel og energi så
effektivt, at reelle besparelser kan oppnås
uten å gå på kompromiss.
• Brukervennlig, vanntett One-Touch™
kontrollpanel forenkler bruk
• 71 cm vaskebredde og mulighet for mer enn
4,5 timers driftstid
• Flytende børstedekkonsept; max komfort
og ytelse, minimum vedlikehold
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• SmartFlow™ justerer rengjøringsmiddel og
vanntrykk ift. hastighet

• Ingen verktøy nødvendig for å skifte/endre
eller inspisere de viktigste komponentene
på maskinen: børster, sugenal og sideskjørt

• Forseglet sylindrisk børste beskytter
bevegelige deler – opptil 4 ganger
lengre levetid

• Tre tilgjengelige versjoner: 86 cm, eller
105 cm dobbelt discbørste, eller 91 cm
dobbelt sylinderbørste

CM56511816-01

CS7010 B
GRØNNERE, RENERE OG SMARTERE
NOENSINNE
En økonomisk og miljøvennlig kombinert
feie-og vaskemaskin, som enten kan brukes
som en ren feiemaskin, ren vaskemaskin,
eller kombinere begge funksjoner. Utstyrstype
med lavere eierkostnader til drift, arbeidskraft
og vedlikehold.
• Fås med patentert DustGuard™ støvkontroll
teknologi og hydraulisk tømming av
feiebeholder, opptil 152 cm tømmehøyde
• Ergonomisk sete og styre, samt ClearView
sikt og automatisk hastighetsnedsettelse
som gir sikrere drift
• Nalbredde 135 cm; Rent-/skittenvannstank
som kan vippes og tas av uten verktøy
på 284 l

LØSNINGER TILPASSET ULIKE BEHOV

Henning Erfjell har jobbet i
parkeringsbransjen i lang tid og har i
dag 163 ansatte i selskapet. Onepark
vokser stadig og får nye, store anlegg
som Henning er involvert i. Onepark har
totalansvar for parkeringshus på vegne av
oppdragsgivere inklusiv renhold – noen
er bemannet, andre besøkes jevnlig av
skiftarbeidere som rydder, rengjør og
vedlikeholder. Til rengjøring behøves både
store og små maskiner.
FRA EN STOR JOBB TIL FLERE SMÅ
Henning forteller at de over tid har kommet frem til et godt rengjøringsprogram
ved å dele oppgavene i mindre omganger.
Rengjøringsteamet sperrer av deler av
parkeringsområdet, feier, spyler og gjør
rent med en rengjøringsmaskin – når det

er klart åpner de igjen og begynner på en
ny sone. Dette har vist seg å være mest
effektivt og en unngår nedstengning av
hele parkeringshus.

Arbeidsmiljø er også med i beregningen
– der det er mulig bruker de helst batteri
– det er mer komfortabelt – forteller
Henning.

FLEKSIBEL LØSNING TIL MANGE BEHOV
Den store stjernen er CS7010
som børster, spyler og suger opp
vannet. Siden CS7010 er en allsidig
kombinasjonsmaskin med separat
feie- og vaskefunksjon i ett slipper man
å feie i forkant av vaskingen og den
lar operatøren rengjøre effektivt i én
enkelt omgang.

ET LANGT OG GODT SAMARBEID
Henning forteller at han stort sett har
kjøpt og leaset fra Nilfisk – han har kjent
og jobbet med Nilfisk i minst 15 år.
Onepark har en serviceavtale med Nilfisk,
der en Nilfisktekniker tar sine faste
runder på maskinene. – dialogen er god
og Henning opplever at de får hjelp når
det er bruk for det, og lånemaskin hvis
det kniper.

Til daglig vedlikehold og rengjøring
bruker de som regel mindre tørrfeiere og
gulvvaskere, da det er nødvendig å kunne
navigere forsiktig mellom biler og søyler.
Onepark har også flere Attix støvsugere
til å fjerne støv og skitt som dras inn i
parkeringshusene.
FUNKSJON, MILJØ OG PRIS
– ALLE 3 PÅ EN GANG
CS7010 håndterer både feiing på epoxy
og asfalt, men kan også brukes til
spyling og oppsuging av vann på begge
overflater samtidig – raskt og effektivt.

FAKTABOKS:
CS7010 kommer også i Litium-Ion
variant i siste halvdel av 2022 og vil
da kunne kjøre i opptil 8 timer på en
ladning. Batteriene kan hurtiglades
fra 0 til 80% på to timer. Batteriene
er individuelt modulbasert og byttes
av bruker ved behov
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50000494

9084701010

SW250 920

SW750 COMPLETE

GOD STANDARD FOR RENGJØRING

ENKEL OG LYDSVAK FEIING

Imponerende effektiv både ute og inne, lett og
kompakt og dermed også egnet til rengjøring der
hvor plassen er trang.

Med justerbare koster, kjøremotor og et lydnivå
på kun 59dB er den batteridrevne SW750 klar til
bruk, både inne og ute. En allsidig og ultrakompakt
feiemaskin til lettere oppgaver.

• Lett å manøvrere: Maskinen er lett å skyve og styre
med store svertefrie hjul

• Mulighet for teppe-kit til tepperengjøring
• Arbeidsbredde m/høyre sidebørste: 72 cm;
Smussbeholder: 60 l

• Arbeidsbredde med to sidebørster: 92 cm;
Smussbeholder: 38 l
• Det innebygde filteret forbedrer støvkontrollen og
øker komforten for brukeren

• Effektivt og intuitivt design minsker behovet
for opplæring

CM9084110010-02

CM908 4201 010-01

SW900 84B COMPLETE

SR 1000S COMPLETE

STOR PRODUKTIVITET – FORBEDRET YTEEVNE

LITEN MASKIN MED STORE RESULTATER

SW900 gir verdifulle fordeler til bedrifter som leter
etter en tidsbesparende, mer produktiv, og lett
anvendelig feie-/sugemaskin til støvfri feiing av
tørt smuss.

SR 1000S arbeider hurtig og effektivt og er så
kompakt at den kan gå i en heis. Maskinen er utrolig
manøvrerbar og kan komme til i nesten alle kroker.

• Ergonomisk håndtak og full oversikt over
hele kontrollpanelet, som er enkelt å nå
fra førerplassen

• God og effektiv støvkontroll

• Kan leveres med teppekit, da får man en effektiv
batteridrevet teppebanker for store flater
• Arbeidsbredde m/2 sidebørster: 105 cm;
Smussbeholder: 60 l
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• Fås som batteri-modell til bruk inne og ute
og kan leveres med teppekit – gir en effektiv
batteridrevet teppebanker for store flater
• Arbeidsbredde med to sidebørster: 100 cm;
Smussbeholder: 50 l

Nilfisk feiemaskiner
fjerner rester og holder
støvet under kontroll i
mange forskjellige miljøer,
både inne og ute. Vår
portefølje inneholder
utstyr til små og store
oppgaver, for de tøffeste
arbeidsforhold, med
glimrende holdbarhet,
høy støvsamlekapasitet
og optimal produktivitet.

TRYKK HER OG LES
MER OM RENGJØRINGSUTFORDRINGER
OG -LØSNINGER FOR
LAGER OG LOGISTIKK.

SE HELE PRODUKTPORTEFØLJEN PÅ NILFISK.NO ELLER KONTAKT DIN LOKALE NILFISK FORHANDLER
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“

Etter hvert som behovet for rengjøring
blir større, og hygienestandardene blir
strengere, benytter alt fra flyplasser og
handlesentre til matvarebutikker og
skoler robotiserte gulvvaskemaskiner
for å redusere rengjøringskostnader
og forbedre rengjøringsytelsen. Besøk
Nilfisk på nett og få mer informasjon
om hvordan Liberty SC50 introduserer
neste æra innenfor rengjøring.

24/7 SUKSESS
PÅ TORP SANDEFJORD LUFTHAVN
Nilfisks robotiserte gulvvaskemaskin,
SC50 er nyeste medlem i renholdsteamet på TORP Sandefjord
TORP Sandefjord er en travel flyplass
med over 150 000 passasjer hver måned
i høysesongen. For å holde de 27 000 m²
gulvene i topp stand, arbeider de 21
renholderne i tre overlappende skift – fra
klokken fem om morgenen til midnatt,
hver dag.
For å gjøre rengjøringen mer effektiv og
samtidig effektivisere arbeidskostnadene,
valgte Insider Facility Services, som
er renholdsbyrået som gjør rent på
TORP Sandefjord, i 2019 å investere i
en robotisert gulvvaskemaskin. Først
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kjøpte de to maskiner fra en av Nilfisks
konkurrenter, men etter flere problemer
og uventede ekstragebyrer, bestemte
Insider Facility Services å skifte til én
enkelt Nilfisk Liberty SC50 og resultatene
snakker for seg selv.
I dag rengjør Liberty SC50 70 – 75 %
av TORP Sandefjord lufthavns offentlige
gulvområder, inkludert innsjekkings- og
ankomstområdene. Ifølge Operational
Contract Manager Henrika Puksmiene,
sparer renholdspersonalet ca. tre timer
hver dag. I et land hvor selvkostnaden
for renhold er på over kr 269,- / timen
(ref. NHO Service) vil slike tidsbesparelser
grovt regnet gi nærmere kr 300 000,- i
årlig besparelse.

Utfordringen
Å holde rengjøringsplanen uten
å måtte ta inn flere folk
Som på alle flyplasser, rengjøres det
kontinuerlig på TORP Sandefjord og toalettene er alltid den største utfordringen.
Ifølge vilkårene i rengjøringskontrakten,
skal hvert av flyplassens sju toaletter rengjøres hver tredje time, eller åtte ganger
per dag. Hvis man beregner 15 minutters
rengjøring for hvert toalett, vil den
samlede tiden som brukes på denne
oppgaven bli opptil 14 timer per dag.
Med en så stram timeplan, vil alle
forstyrrelser ha en snøballeffekt som
fører til at renholdspersonalet ikke klarer
å nå sine prestasjonsmål – og forstyrrelser

FORDELER VED NILFISK LIBERTY SC50
Nilfisk Liberty SC50 ble en suksess for Insider Facility Services og hjalp dem med å
komme i mål på begge fronter: Høyere produktivitet og lavere arbeidskostnader.
Per i dag rengjør maskinen 3000 – 4000 m² hver dag, noe som frigjør tid for
renholdspersonalet, som kan fokusere på oppgaver som krever menneskelig
detaljhåndtering, f.eks. rengjøring av toaletter, butikklokaler og å ta seg av søl. Og
driftsteamet, som består av Puksmiene og 10 medlemmer av renholdsteamet, har
ikke opplevd noen av de problemene de fikk ved bruk av konkurrentenes maskiner.
1. Med Liberty SC50 kan den nye rengjøringsruten lett programmeres av
operatørene. Puksmiene understreker at det gir større uavhengighet og reduserte
kostnader. «Selv om Nilfisk-produktet var dyrere å anskaffe seg, så trenger vi ikke
betale andre til å kartlegge vaskeruter for oss etterpå.»
2. Med Liberty SC50 sparer renholdsteamet rundt 3 timer hver dag. Det
opprinnelige målet for å kjøpe en autonom maskin var å redusere arbeidskostnadene.
Med Liberty SC50 har de oppnådd det målet. «Maskinen sparer to renholdere
1,5 timer hver per dag. Det gir tre timer daglige besparelser.»
3. Liberty SC50 arbeider uavhengig og leverer pålitelige resultater. Ifølge
Puksmiene betyr minimal innblanding fra operatørene at «Vi kan trygt glemme
maskinen og gå i gang med andre oppgaver.»
4. Nilfisk tilbyr service og support i verdensklasse. Sist, men ikke minst, må
Nilfisk leve opp til sine forpliktelser om å støtte dem som gjør verden til et rent og
trygt sted å være. «Vi elsker den servicen vi inntil nå har fått fra Nilfisk.»

oppstår ofte. Søl og andre ulykker som
skaper ad-hoc-rengjøringsoppgaver, som
må prioriteres i forhold til rutineoppgaver
på timeplanen.
Å ikke oppfylle betingelsene i rengjøringskontrakten kom ikke på tale, heller
ikke nye ansettelser. For å hjelpe rengjøringsteamet med å oppfylle målene
sine og holde arbeidskostnadene under
kontroll, måtte Insider Facility Service
investere i en robotisert gulvvaskemaskin.

Løsningen
Nilfisk Liberty SC50 ble en suksess for
Insider Facility Services og hjalp dem med
å komme i mål på begge fronter: Høyere
produktivitet og lavere arbeidskostnader.
Per i dag rengjør maskinen 3000 –
4000 m² hver dag, noe som frigjør tid for
renholdspersonalet, som kan fokusere
på oppgaver som krever menneskelig
detaljhåndtering, f.eks. rengjøring av
toaletter, butikklokaler og å ta seg av søl.
Og driftsteamet, som består av Puksmiene

og 10 medlemmer av renholdsteamet, har
ikke opplevd noen av de problemene de
fikk ved bruk av konkurrentenes maskiner.

TRYKK HER OG LES MER OM HVORDAN
ROBOTSTYRT GULVPLEIE FORBEDRER
RESULTATER OG SIKKERHET.
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ROBOTISERT
GULVPLEIE

TRYKK HER OG LÆR MER OM HVORDAN
ROBOTSTYRT GULVPLEIE KAN HJELPE DEG
MED BRANSJEUTFORDRINGER.

Oppnå grundigere beskyttelse
med Liberty SC50 UVGI
Som verdensledende innenfor innovative rengjøringsløsninger erkjenner
Nilfisk sitt ansvar for å hjelpe bedrifter
med å tilpasse seg den nye normalen
som covid-19-pandemien har ført med
seg. Med hjelp fra Carnegie Robotics,
har vi utviklet en integrert UVGI-modul
(«Ultra Violet Germicidal Irradiation»)
som benytter UV-C-lys til å desinfisere
gulv og som kan brukes sammen med
Liberty SC50.
UV-C er en veldokumentert og effektiv
løsning som skader DNA-et i virus,
bakterier og andre smittekilder,
dermed forhindrer UV-C at smittekildene formerer seg og forårsaker
sykdom. En Liberty SC50 robotisert
gulvvaskemaskin med UVGI-modul
kan fjerne smuss og rester samtidig
som den desinfiserer overflaten
med UV-C-lys. Denne kombinasjonen
av løsninger har som mål å levere
pålitelig, effektiv rengjøring og
desinfisering av innearealer der
hygiene er svært viktig.

CM56104508-01

CM56123292-01 (DISKVERSJON)

LIBERTY SC50

LIBERTY SC60

FRIHET TIL Å GJØRE DET BEDRE

ENKELHET OG PRODUKTIVITET I EN
STORSKALA-LØSNING

Robotisert gulvvaskemaskin for mellomstore
til store miljøer. La de ansatte fokusere på
andre oppgaver, samtidig som Liberty SC50
vasker i 6 timer på én opplading.

Liberty SC60 benytter Brain Corps kraftige
BrainOS® – verdens mest brukte autonome
operativsystem – og har dessuten
markedets største børstedekke, glimrende
kjøretid og minimalt behov for nedetid.

• Størrelse og driftstid: Den smidige
utformingen gjør at maskinen reagerer
på endringer i miljøet og opprettholder
autonom drift uten inngrep fra operatøren.

• Produktivitet og kjøretid som er best
i klassen

• Enkelhet: Vi har lagt til 3 knapper
for autonomi. Ta opp. Spill av. Stopp.
Denne maskinen er bygget for en
gulvvaskemaskinoperatør, ikke en
dataprogrammerer.
• Fill-in-modus: Operatøren kjører rundt
stedet som skal rengjøres én gang, og SC50
beregner den mest effektive banen for å
rengjøre innsiden av det arealet og unngår
hindringer underveis.
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• Det største børstedekket i forhold til
sammenlignbare BrainOS-gulvvaskemaskiner
• Pålitelig forhindringsoppdagelse/-unngåelse
langs rengjøringsruten

DIGITAL
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LEASING
STØTTER DIN BEDRIFTS VEKST
Leasing av Nilfisk-maskiner lar deg holde en svært effektiv og oppdatert flåte,
samtidig som du kan sikre en forutsigbar økonomisk fremtid for din bedrift.

Behold kontroll over budsjettet og
få virksomheten til å vokse samtidig
– én fast månedlig betaling i løpet
av avtaleperioden gir total trygghet
siden aktiva opprettholdes i hele
kontraktsperioden uten overraskelser.
Enkelt å arrangere – ved aksept vil vi
informere deg om den faste månedlige
betalingen, som inkluderer vedlikehold og
havaridekning. Nilfisk kan tilby en rekke
fleksible betalingsalternativer for å overkomme potensielle budsjettbegrensninger.
De viktigste fordelene
Nilfisk Leasing er en plug and
play-løsning for perioder på 2–5 år,
inkludert maskinoppsett, et komplett
serviceprogram og erfaren hjelp
til å matche dine forretnings- og
rengjøringsbehov.
Utviklet for å støtte deres vekst
I samråd med din Nilfisk Account
Manager kan du velge avtaleperioden
basert på dine individuelle forretningskrav.
Ved slutten av avtalen returnerer du

din eksisterende maskin til oss og
oppgraderer til en ny rengjøringsmaskin for å møte dine nåværende
forretningskrav for en annen periode.

TRYKK HER OG LES MER OM VÅRE
FINANSIERINGSLØSNINGER

Bevar pengene som skal investeres i virksomheten
Eliminer behovet for en tidlig investering og beskytt kontantstrømmen til kjerneaktiviteten.
Problemfri løsning som frigjør tid og fokus
La Nilfisk håndtere oppsett, administrasjon og vedlikehold av utstyret ditt, slik at du kan fokusere på å holde virksomheten i gang.
Enkel budsjettering med inkluderte servicekostnader
Bli kjent med kostnadene på forhånd gjennom hele kontraktens
levetid – og optimaliser måten du planlegger virksomheten på.
Høy ytelse ende til ende, fra dag én
Få service fra våre sertifiserte teknikere for å sikre førsteklasses
rengjøringsteknologi med konsekvent høy ytelse.
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107414284

41600821

41600841

VP300 HEPA NORDIC
TELESKOP

VP600 BATTERY

GD5 BATTERY

LEDNINGSFRI MED INNOVATIVE OG
FLEKSIBLE FUNKSJONER

RYGGSTØVSUGEREN SOM GIR
STØRST BEVEGELSESFRIHET

V600 er en batteridrevet støvsuger
med to hastigheter, som gir fleksibilitet
i utfordrende miljøer, og sikker rengjøring
på de travleste steder.

GD5 Battery er kompakt og bærbar, og det
ledningsfrie designet skaper høy sikkerhet
på travle steder. Alt du trenger for å arbeide
effektivt uten å gå på kompromiss.

• Dual 36 V lithium batterier med
40 minutters ladetid øker produktivitet

• 36 V batteriet gir opp til 60 minutters
driftstid og høy produktivitet

• Luftmengde: 21.7/26.7 l/s;
Sugeeffekt munnstykke 45/116

• Luftmengde: 21.7/26.7 l/s; Sugeeffekt
munnstykke 45/116 W

• Boost-funksjon til de større
rengjøringsoppgaver

• De mange typer tilbehør gjør det enkelt
å håndtere rengjøring på vanskelig
tilgjengelige steder

PÅLITELIG STØVSUGER TIL HVERDAGSBRUK
Ergonomisk og lett. VP300 har et lavt
lydnivå, som gjør den velegnet til rengjøring
på dagtid. Den er solid og holdbar, og
presterer driftssikkert ved lette til middels
tunge rengjøringsbehov.
• Effektiv filtrering med HEPA
13 utblåsningsfilter
• En 10 liters støvsugerpose gir færre poseskift
• Luftmengde: 32 l/s;
Sugeeffekt munnstykke 215 W

3 GODE TIPS
FOR STØVSUGING
1. Selv de mest driftsikre støvsugerfiltre må skiftes ut. Jevnlig skifte av
HEPA-filtre hjelper å vedlikeholde
god hygiene.
2. Sørg for at personalet er klar over
hvor viktig det er å skifte støvsugerpose før den er helt full. Det reduserer
støvet som slipper ut av maskinen og
reduserer samtidig risikoen for at det
søles støv ved skifte av pose.

107417935

107419000

GD5 BACK PREMIUM

VP930 HEPA BLUE

HURTIG, EFFEKTIV OG ALLTID
KLAR TIL BRUK

EN POPULÆR OG RESPEKTERET
ARBEIDSHEST

GD5 ryggstøvsugeren er lett, har et
slitesterkt design og lavt lydnivvå,
kombinert med høy kapasitet.

Robust og stabil med stor støvsugerpose
på 15 liter. Gjennomtenkt design optimerer
luftstrøm og reduserer energitapet til et
absolutt minimum.

• HEPA-filter gir effektiv filtering
• Forskjellige beholderstørrelser som møter
dine behov
• Luftmengde: 33 l/s; Sugeeffekt munnstykke
225 W; 15 meter ledning

3. Beskytt ryggen. Husk å fokusere
på ergonomi og la støvsugeren
gjøre jobben

Nilfisk profesjonelle støvsugere erdesignet
for å gi overlegen kombinasjon av ytelse og
bekvemmelighet. Deres kompakte design gjør
det lett å styre dem sammen med robust konstruksjon som sikrer pålitelige og konsekvente
resultater år etter år, og kvalitetsfiltre som gir
bedre luftkvalitet i alle miljøer.

• Meget lavt lydnivå og konstruert med
kvalitetskomponenter som gir god holdbarhet
• HEPA-filter gir effektiv filtering

DIGITAL
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• To hastigheter på utvalgte varianter
SE HELE PRODUKTPORTEFØLJEN PÅ NILFISK.NO ELLER KONTAKT DIN LOKALE NILFISK FORHANDLER
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107406660

107406600

107406601

107420040

VL200 20 PC

AERO 21-01 PC

AERO 21-21 PC

AERO 26-2L PC

DET PERFEKTE
VALG TIL MINDRE
RENGJØRINGSOPPGAVER

KOMPAKT VÅT-/TØRRSUGER
MED FILTERRENGJØRING

EN LETTVEKTSMASKIN
SOM ER ENKEL I BRUK

Kompakt design med
blåsefunksjon og MultiFit
tilbehørssystem til praktisk
oppbevaring av tilbehør. AERO
21 holder både omgivelsene og
luften fri for støv samtidig som
støynivået er lavt.

Kompakt design med
blåsefunksjon og MultiFit
tilbehørssystem til praktisk
oppbevaring av tilbehør. AERO
21 holder både omgivelsene og
luften fri for støv samtidig som
støynivået er lavt.

LETT VÅT-/TØRRSUGER
MED FILTERRENSESYSTEM
OG ERGONOMISK DESIGN

• Push&Clean™ filterrensesystem
giver optmial ytelse fra start
til slutt

• Push&Clean™ filterrensesystem
giver optmial ytelse fra start
til slutt

• Vaskbart PET-fleece filterelement med filtreringsevne på
minimum 99,9%

• Vaskbart PET-fleece filterelement med filtreringsevne på
minimum 99,9%

• Sertifisert HEPA-filter og
rustfri stålbeholder fås
som tilbehør

• Luftmengde: 3600 l/min;
Beholdervolum 20 liter

• Uttak til el-verktøy med automatisk start/stopp av støvsuger
på -21 og -2L modeller

107405162

302002900

302001529

302001523

VL500 55-2 ERGO

ATTIX 961-01

ATTIX 751-11

FREMTIDENS VÅT-/TØRRSUGER

NÅR KAPASITETEN ER VIKTIG

ATTIX 751-61
VANNSUGER

Utviklet i samarbeid med våre
kunder og utstyrt med våt- og
tørrfiltre som kan arbeide samtidig og uavhengig av hverandre.
VL500 passer til omfattende
bruk i mange forskjellige miljøer.

ATTIX 961 er en fleksibel og
kraftfull våt/tørrsuger som med
sine to motorer er utviklet til å
klare de mest krevende industrielle oppgaver, med oppsamling
av smuss, væsker og fint støv.

• Nilfisk Ergo Tip system gjør det
enkelt å tømme beholderen
uten å fjerne motortoppen

• 70 liters rustfri stålbeholder
som er avtagbar, og kan tippes
for enkel tømming

• Evakueringspumpe med
automatisk tømming

• Vaskbart PET-fleece filter
og 70 liters beholder

• Dobbel rustfri våtfiltersil

• Filter skiftes enkelt og raskt

• MultiFit tilbehørssystem
for maksimal fleksibilitet

• Rustfri, 70 liters stålbeholder
i høy kvalitet, som kan tippes
for enkel tømming

• Automatisk start/stopp ved
bruk av elektriske verktøy

Mobil, brukervennlig og
kompakt våt-/tørrsuger
med Push&Clean
filterrengjøringssystem og
smarte tilbehørsholdere.
• Vaskbart PET-filter med
høy filtreringseffekt
• Luftmengde: 2880 l/min;
Tankkapasitet: 20 liter
• MultiFit tilbehørssystem
med teleskoprør

• Stor beholder- og
posekapasitet kombinert
med stor sugeevne

• PET-fleece filter med 99.9%
filtreringseffektivitet

UTROLIG HØY VOLUMYTELSE
Stor kapasitet med automatisk
tømmepumpe for krevende
oppsuging av væske. Konstruert
for de som har behov for høy
sugestyrke, robust konstruksjon,
kombinert med høy mobilitet.

AERO 26 er mellomstørrelsen
i serien med særlig fokus på
bruksområder og sluttbrukerens
behov. Kraftfull og lett våt-/
tørrsuger til håndverkere, med
ergonomisk design og praktisk
oppbevaring av tilbehør.
• Semiautomatisk Push&Clean
(PC) filterrensesystem
• Vaskbart PET-fleece filterelement med filtreringsevne på
minimum 99,9%
• Uttak til el-verktøy med automatisk start/stopp av støvsuger
på -21 og -2L modeller

STOR VOLUMKAPASITET
OG YTELSE
Perfekt for brukere som trenger
en løsning med høy kapasitet
og høy effektivitet på oppsamling av vått og tørt, ATTIX 751
serien skaper imponerende
resultater med kraftig filtrering.

• Lavt lydnivå minimerer
forstyrrelser

SE HELE PRODUKTPORTEFØLJEN PÅ NILFISK.NO ELLER KONTAKT DIN LOKALE NILFISK FORHANDLER
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Tilgjengelig
våren 2022

H

Tilgjengelig
våren 2022

H

H

H

107420062

107420051

107412184

107412186

AERO 21-0H

AERO 26-2H PC

ATTIX 33-2H IC

ATTIX 44-2H IC

SIKRER ET TRYGT
ARBEIDSMILJØ

SMARTE FUNKSJONER SIKRER
REGELETTERLEVELSE

OPTIMAL STØVOPPSAMLING
OG BESKYTTELSE

Den minste modellen i AERO
Safety støvsuger-serien. AERO
21 har fortsatt enorm yteevne
og smarte funksjoner for å
sikre sikker støvfjerning under
byggeprosjekter og dermed
beskytte de ansattes helse.

AERO 26 er nå også tilgjengelig som
en sikkerhetsstøvsuger for fjerning av
farlig støv med fagfolk i tankene. Flere
smarte funksjoner, inkludert førsteklasses
luftstrømsmålingssystem, gjør denne til
det foretrukne valget når du har som mål
å opprettholde en sikker arbeidsgang på
byggeplassen.

KRAFTFULL OG
SIKKER STØVSUGER
TIL HELSEFARLIG STØV

• Sertifisert for farlig H-klasse
støv

• Sertifisert H-klasse HEPA-filtrering med
LongLife-filterelement og dobbeltforseglet filter

• Push&Clean – halvautomatisk
filterrengjøringssystem
• Kompakt design med 20l-beholder for enkel lagring og
håndtering

• Fleksibel lagring med verktøykasse og
lagringskapasitet på toppen av maskinen
• Toppmoderne sikkerhetssystem og
forbedret AutoOnOff

Bygget for å holde luften ren
i begrensede miljøer, her har
ATTIX 33 støvsugeren satt
standarden for kompakt kraft
og beskyttelse med innovativ
filtrering og robust design.
• Sertifisert for H-klasse støv
• InfiniClean™
automatisk filterrengjøring
eller Push&Clean™ semiautomatisk filterrengjøring
• Filter PTFE M-klasse med
99,9% filtrering samt
filterelement H-klasse HEPA

Kraftfull støvsuger med økt
yteevne samt forbedret lufthastighet i slange, munnstykke
og verktøyskobling. Nilfisksystemet renser automatisk
filteret hvert 15. sekund, og
har 100% forseglet luftstrøm.
• Helautomatisk InfiniClean™
filterrensesystem
• PTFE hovedfilter med 99,9%
filtrering
• Fleksible gummistropper,
universalbeslag til
verktøyskasse (L-BOXX og
TANOS) fås som tilbehør

SE HELE PRODUKTPORTEFØLJEN PÅ NILFISK.NO ELLER KONTAKT DIN LOKALE NILFISK FORHANDLER

Det minste støvkorn kan utgjøre den største risiko

Beskytt det som er viktig

1.

2.

Motorkjølefilter
Minimum 99,9 % filtrering
Ekstra beskyttelse av motor
og andre elektroniske deler

4.
Sikkerhetspose
Effektiv filterpose, med
innkapslingspose og en
spesiell krage som sikrer
støvfri deponering.

Oppstrøms hovedfilter (PTFE)
Minimum 99,9 % filtrering
Et holdbart, vaskbart og
klebefritt filter med lang
levetid.

3.
Oppstrøms HEPA kassettfilter
> 99,995 % filtrering
Unikt dobbeltfilter for
H-klasse/Hepa – 3-trinns
filtrering og lengre levetid
for filteret.

Nilfisk sikkerhetsstøvsugere sikrer optimal
beskyttelse av både personale og arbeidsmiljø
under prosesser som genererer farlig støv. De
er kraftige, driftsikre og lette å manøvrere og
passer til oppsamling av L/M/H-klasse støv og
ATEX type 22 eksplosivt støv.

TRYKK HER OG LÆR MER OM FARLIG STØV
OG HVORFOR DU MÅ TA DET PÅ ALVOR.
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1
Ifølge Europakommisjonen har ordet «støv»
ingen presis vitenskapelig betydning, men er
normalt definert som et
solid materiale som er
brutt ned i fine partikler
eller pulver. Størrelsen på
disse partiklene er like
viktig som deres kjemiske
oppbygging. Generelt sett
er de farligste støvtypene
dem som består av veldig
små partikler og er usynlig
for det menneskelige øyet,
for eksempel fint pulver.

2

3

Støv er delt opp i tre klasser i henhold til potensiell
risiko forbundet med eksponering:
L (lav risiko), M (middels risiko), og H (høy risiko).

L

L-klasse støv ansees for harmløst i mindre
mengder og inkluderer normalt støv, som
smuss og rester i vanlige husholdninger.

M

 -klasse støv er farlig, men ikke kreftfremM
kallende og inkluderer støv fra enkelte
former for Støv fra nåletrær, fugemasse,
fyllmaterialer, lakk / ferniss, gips, sement,
betong, fliselim og maling (dvs. lateks /
oljebasert) og støv fra materialer som
inneholder kvarts, f.eks. sand eller grus.

H

H-klasse støv kan være kreftfremkallende
og inkluderer støv fra respirabel kvarts,
harde tretyper (løvtrær) muggsporer,
asbest, blystøv, bitumen og mineralfiber
(f.eks. glassull /glassfiber).

4

Støv kan endre karakter
når det bearbeides. Hvis du
arbeider med noen utvalgte
M-klasse materialer kan du
produsere krystallinske silikater (kvarts), H-klasse støv,
i prosessen. For eksempel
når flint, sandstein, granitt
eller betong blir behandlet
under prosesser som sliping,
saging, skjæring, hogging,
fresing, sandblåsing
eller boring. På grunn av
denne risikoen, anbefales
sikkerhetstiltak på det
kraftigste, inkludert
bruk av en godkjent
H-klasse støvsuger.

Det er flere måter å
kontrollere eksponering for
farlig støv og alle er viktige:
•
•
•

•
•

Ha på passende
åndedrettsmaske
Bruk en H-klasse
industristøvsuger
Bruk verktøy som er
koblet til individuelle
støvsugere eller
sentralstøvsugere
Sett av tid til jevnlig
rengjøring
Begrens støveksponering
med praktiske tiltak

DIGITAL
PRISOVERSIKT

Godkjent for
bruk i miljøer med
eksplosjonsfarlig
støv eller gass.

H

H

M

M

Godkjent for
bruk i miljøer med
eksplosjonsfarlig
støv eller gass.

M

302002903

302002904

107400410

ATTIX 965-0H M SD XC

ATTIX 995 H/M TYPE 22

ATTIX 40-0M PC TYPE 22

INDUSTRIELL SIKKERHETSKLASSIFISERT
STØVSUGER

SIKKERHET I EKSPLOSIVE MILJØER

HANDLE TWO TYPES OF DUST AT ONCE

Designet for å beskytte arbeidsmiljø og
ansatte. En kraftig våt-/tørrsuger med to
motorer godkjent for støvklasse M og H samt
eksplosjonsfarlig støv i ATEX Zone 22.

Kraftig støvsuger godkjent for bruk i ATEX
Zone 22 områder med eksplosjonsfarlig støv.
Stor beholderkapasitet, børsteløs EC motor
med lang levetid og høy driftssikkerhet.

• Godkjent til bruk i ATEX Zone 22 områder
med eksplosjonsfarlig støv

• Stor beholderkapasitet til de mer
krevende oppgaver

• Helautomatisk XtremeClean
filterrengjøringssystem

• Uttak til el.verktøy med automatisk
start / stopp av støvsuger (ATTIX 791-2M/B1)

• FlowSensor: Alarm ved for lav lufthastighet

• Semiautomatisk Push&Clean™
filterrengjøringssystem (PC)

Helautomatisk XtremeClean filterrengjøringssystem, to motorer, håndterer støv i både
støvklasse H og M. Med den rustfrie SitDown
beholderen kan beholderen tømmes uten
å fjerne motortoppen – perfekt løsning til
industrielt bruk og til helsefarlig og kreftfremkallende støv.
• FlowSensor og akustisk alarm advarer
brukeren hvis luftmengden faller til 20 m/
sek. eller lavere
• Stor rekkevidde med 10 meter el. kabel
• Tilbehørsholder og plass til verktøy
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FRISK PUST
HOS C. KRISTOFFERSEN & SØNN
Det minste støvkorn kan utgjøre den største fare
– noe Øyvind Kristoffersen kjenner godt til. Som
malemester og gulvlegger ved C. Kristoffersen
& Sønn, er en av hans fremste oppgaver å sikre
medarbeidernes helse og sikkerhet. Han forklarer
at selv om det primære bekymringen en gang
var damp og gasser, er den største utfordringen
nå farlig støv. “Ikke alle er klar over at mange
oppgaver genererer fint støv som kan utgjøre
en seriøs helserisiko og forårsake alvorlige
lungeproblemer – både på kort og lang sikt.”
For C. Kristoffersen & Sønn er restaurering av
hus en hjørnestein for virksomheten og restaureringsarbeid i hus inkluderer ofte overflatebehandling med puss og sparkel, gulvlegging
og maling. Nesten hver eneste jobb innebærer
sliping av overflater, ofte med en giraffsliper,
noe som resulterer i store mengder støv – noe
av det består av svært fine partikler og utgjør
en potensiell fare for lungene til alle som
oppholder seg i arbeidsområdet.
Da Kristoffersen var på utkikk etter støvsugere
på en bransjemesse, kom han i samtale med
en Nilfisks salgsrepresentant. Representanten

forklarte Kristoffersen viktigheten av å bruke
riktig støvsuger; forskjellen mellom filtrering i
klasse L, M, og H; og hvordan maskiner i klasse
H er avgjørende for å filtrere den typen støv
som han og teamet hans regelmessig håndterer
– partikler som er så små at de hver for seg
ikke kan ses med det blotte øye og umulig å
puste ut etter innånding. Kristoffersen innså
raskt at behovet for å beskytte de ansatte var
større enn han hadde insett til å begynne med,
og plasserte derfor en innledende lagerbestilling for ti Nilfisk støvsugere i H-klassen.
Kristoffersen er veldig bevisst på og klar over
farene ved farlig støv, hvor enkelt det er å
generere – og håndtere – og ber om bedre og
mer utbredt informasjonsdeling om kontroll
med farlig støv. Han er spesielt bekymret for
virkningen i bygge- og anleggsbransjen, og
frykter at for få personer – både ledere og andre
– er klar over risikoen dårlig støvhåndtering

“

innebærer. “På mange arbeidsplasser er man
pålagt å beskytte hodet, føttene, øynene og
ansiktet. Denne listen bør også omfatte lungene,
for konsekvensene ved å ikke beskytte lungene
kan være alvorlige – og vare livet ut.
C. Kristoffersen & Sønn opererer for øyeblikket
med omkring 15 støvsugere, både i klasse M
og H, på tvers av de ulike jobbene som utføres
av teamet. “Å spare penger når du kjøper en
industristøvsuger er selvfølgelig fristende for de
fleste, men når man blir gjort oppmerksom på
at hvis man bare investerer litt ekstra, får man
en maskin som beskytter deg og dine ansatte
på riktig måte – så er det ingen tvil om hva du
velger å gjøre.“ forklarer Kristoffersen. Nilfisk
mener det samme og vil fortsette med informasjonsdelingen og å fortelle partnere om hvor
viktig det er å gjøre seg kjent med hvordan man
beskytter seg selv og andre mot den usynlige
trusselen farlig støv.

Å spare penger når du kjøper en industristøvsuger
er selvfølgelig fristende for de fleste, men når
man blir gjort oppmerksom på at hvis man bare
vil investere litt ekstra, får man en maskin som

VIL DU VITE MER OM FARLIG STØV OG HVORDAN
DU KAN BESKYTTE DEG, TRYKK HER OG LAST NED
VÅR GUIDE OM FARLIG STØV.

beskytter deg og dine ansatte på riktig måte
– så er det ingen tvil om hva man velger å gjøre.
Sier Kristoffersen.
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4072200666

ANTISTATISK
TILBEHØRSKIT

D40 II2GD COMPL
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4072100153

OVERGANG Ø50/40

ATEX II2GD

DIGITAL
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4010400054

4012300136

4012300056

VHO200 ALL-IN-1
METAL AND LIQUID

VHS120CB FN
COMPLETE INKL.
OVNKIT

VHS110 Z22 EXA AU

EFFEKTIVT, HELT ENKELT
VHO200 er designet til å håndtere overskudd
fra metallproduksjon. Den har plug-and-play
løsning, så du raskt kan komme i gang med
arbeidet.
• Sponkurv skiller faste materialer fra væsker
• Beholderen kan enkelt tas av stellet for
rengjøring
• Oljebestandig tilbehør og slangeadapter
til lekkasjer

EFFEKTIV OG SIKKER
En effektiv, 1-faset ATEX-sertifisert maskin
tilpasset oppgaver som innebærer høye
temperaturer.
• Kommer med tilbehørssett til høye
temperaturer + flex slange. varenr.
4072200616
• 37 l SitDown beholder av rustfritt stål for
enkel tømming
• NOMEX®-filter i selvslukkende materiale

Generell rengjøring

MER KRAFT MER SIKKERHET
ATEX-sertifisert maskin som passer til
oppsuging av tørt støv i ATEX Z22 miljøer,
med PullClean-system som effektivt rengjør
det antistatiske stjernefilteret når støvsugeren
brukes, uten at arbeidet må avbrytes.

• Børsteløs motor med høy ytelse og lang
levetid
• 37 l SitDown beholder av rustfritt stål for
enkel tømming
• HEPA H14/ULPA15 absolutfiltrering for
meget fint støv

Bygg og anlegg

NYHET

4012300068

4012300070

4022500000

VHS120 ALL ROUND

VHS120 HC COMPLETE

VHB436

EFFEKTIV OG ENKEL

VÅR MEST KOMPAKTE OG EFFEKTIVE
STØVSUGER NOENSINNE

LITHIUM-ION MED INDUSTRIELL YTELSE

En effektiv og enkel 1-faset maskin
tilpasset dine oppgaver, utstyrt med
velegnet tilbehørskit. Effektiv og pålitelig
støvsuger i et kompakt, og robust design til
oppsamling av alle typer helsefarlig støv.
• To by-pass motorer

VHS120 er den ideelle 1-fasede støvsuger
når det er behov for høy yteevne i et
kompakt design til oppsamling av alle
typer helsefarlig støv.

Vår første batteridrevne industrielle
støvsuger er kraftfull og effektiv. Rengjør
trafikkerte områder og utilgjengelige steder
uten strømtilførsel.

• Filtering, oppsamling og deponering af
M- og H-klasse støv

• Modulært, hurtigladende lithium-ion batteri

• Kontrollindikator til måling av luftstrøm

• Toppklasse industriell sugeevne og filterytelse
for støv og rusk

• Utstyrt med longopacksystem

• Kan utvides til 3 batterier

• Stor kapasitet
• Kompakt

• Opptil 2 timers driftstid
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NYHET

2

3

GJENNOMSNITT TIMER BRUK PER DAG

5

4

GJENNOMSNITT TIMER BRUK PER DAG

GJENNOMSNITT TIMER BRUK PER DAG

GJENNOMSNITT TIMER BRUK PER DAG

128471359

107146385

107146411

MC 2C-150/650 XT

MC 3C-170/820 XT

MC 4M-180/740 XT MC 5M-200/1050

MOBIL KALDTVANNSVASKER TIL
LETTERE OPPGAVER

KOMPAKT OG MEGET
ANVENDELIG

HØY PRESTASJON
PÅ TØFFERE JOBBER

EN INNOVATIV OG PÅLITELIG
PLATTFORM

God rengjøringseffekt, profesjonelt
pistolgrep og slangetrommel med
15m slange og 4-i-1 lanse. Laget for
semiprofesjonelt bruk av f.eks. håndverkere, verksteder, mindre bygg- og
anleggsoppgaver og til utleie.

Ved å sørge for tilstrekkelig
ytelse for lette og middels tunge
oppgaver, ved å prioritere effektivitet, leverer MC 3C utmerkede resultater og produktivitet til
en lavere total eierkostnad.

MC 4M er et utmerket alternativ
til middels tunge oppgaver som
krever opp til fire timers kontinuerlig vask, og den kan håndtere
presset på hektiske dager – for å
få et skinnende resultat.

• Automatisk start/stopp

• Optimalt arbeidstrykk
reduserer rengjøringstid med
opp til 15%

• Messingtoppstykke og keramisk
belagte stempler

MC 5M er en allsidig ressurs
for kunder i de mest krevende
bransjene og kombinerer et
uovertruffet mobilitetsnivå
og brukervennlighet med
robust konstruksjon og enkelt
vedlikehold.

• Innovativ ekstern skumsprayer
• Pumpetrykk: 150 bar; Vannmengde:
650 l/time; Daglig bruk: 1-2 timer
• Pumpehode av høy kvalitet og
automatisk start/stopp for høy
slitestyrke
• Ny slangetrommel for en enklere
opprulling og beskyttet slangelagring

• Smidig tilgang til motor
og pumpe
• Pumpetrykk: 170 bar;
Vannmengde: 820 l/time;
Daglig bruk: 3 timer

107146715

• Robust design og 250 mm
hjul for varierte underlag
• Pumpetrykk: 180 bar;
Vanmengde: 740 l/time;
Daglig bruk: 4 timer

• Keramiske stempler og messing
pumpehode tåler intensiv bruk
• Smidige løftepunkter og
sammenleggbart håndtak
• Pumpetrykk: 200 bar;
Vannmengde: 1050 l/time;
Daglig bruk: 5 timer

5 GODE TIPS
EFFEKTIVISER DIN RENGJØRING
1. Finn ut hva slags smuss du håndterer, og velg
deretter vanntemperaturen, trykknivået og
vannstrømmen.

6
GJENNOMSNITT TIMER BRUK PER DAG

7
GJENNOMSNITT TIMER BRUK PER DAG

107146760

107146803

MC 6P-180/1300 FAXT

MC 7P-195/1280 FA

PREMIUM YTELSE, LANG LEVETID
OG GOD ERGONOMI

DEN ULTIMATE
INDUSTRIELLE LØSNING

Denne kaldtvanns høytrykksvaskeren
i industriklassen kombinerer utmerkede
rengjøringsprestasjoner, optimal ergonomi
og uslåelig levetid for å gi toppnivåresultater
– uansett bruksområde.

Ved å kombinere den berømte, uovertrufne
kvaliteten fra C3 pumpen med veldig effektiv
ergonomi og mobilitet, beviser MC 7P at den
kan stå imot på de tyngste oppgavene.

• Fire keramiske stempler og 2-veis
kjeminjektor

• Kan tilføres vann på opp til 85°C

• Kan tilføres vann på opp til 80°C

• Pumpetrykk: 195 bar; Vannmengde:
1280 l/time; Daglig bruk: 7 timer

• Pumpetrykk: 180 bar; Vannmengde:
1300 l/time; Daglig bruk: 6 timer

• Doble kjemitanker med 2-veis kjeminjektor

SE HELE PRODUKTPORTEFØLJEN PÅ NILFISK.NO ELLER KONTAKT DIN LOKALE NILFISK FORHANDLER

2. Kjøp en maskin hvor både trykk og mengde
kan justeres. Høyt trykk + høy gjennomstrømning, fungerer godt for å feie sand og andre
små partikler ned i et avløp. Høyt trykk + lav
gjennomstrømning, fungerer godt for å fjerne
vanskelig smuss fra betongvegger og gulv.
3. Kaldt vann er svært effektivt, men varmt vann
er bedre for oljeholdige eller fettete overflater.
Varmt vann tørker også raskere.
4. Ta hele anlegget ditt med i betraktningen.
Høytrykksvaskere rengjør enkelt gulv og
prosessutstyr, men de kan også gjøre en
god jobb i lasteområder eller utendørs.
5. Sørg for at alle viktige komponenter er lette
å nå og inspisere, slik at service og vedlikehold
kan utføres raskt. Hvis budsjettet tillater det,
kjøp en maskin med en diagnosefunksjon som
gir advarsler om vedlikehold.

DIGITAL
PRISOVERSIKT
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301002535

106404532

106404535

106404539

MC 8P-160/2500

MC 2C-160/740
PET

MC 4C-210/770
PE XT

MC 5C-280/1000
PE XT

HVERDAGSOPPGAVER
GJORT ENKLE

HØY YTELSE MED MINIMALT
VEDLIKEHOLD

ROBUST OG PÅLITELIG

Kraftfull og ergonomisk, med
en robust konstruksjon for tøffere bruk. Tross den kompakte
størrelsen, evner maskinen et
imponerende høyttrykks-output.

Kompakt størrelse og sterk
ytelse – de drivstoffdrevne maskinene er ideelle til kaldtvannsvask i områder hvor strømuttak
er vanskelig tilgjengelig.

• Keramiske stempler og
motor med lavt lydnivå

• Robuste, langtidslevende
pumper

• ErgoSystem tilbehør

• Ergonomisk kvikk-kobling
system for enkel til-frakobling
av slange

• Robust design med store hjul
som gir enkel manøvrering
på ujevne underlag

• Keramiske stempler og
messingtoppstykke for
lengre levetid

• Vibrasjons-isolerings teknologi
som holder maskinen stille
under bruk, noe som minsker
slitasje

• Nedfellbart håndtak og
løftepunkter

STOR KRAFT SOM IMPONERER
Ved å kombinere betraktelig
rengjøringskraft og vannmengde med et solid design,
reduserer MC 8P tiden du
bruker på rengjøring, ved
å gjøre kort prosess av både
på ingrodd og løs skitt.

• Pumpetrykk: 160 bar,
Vannmengde: 2500 l/time,
Daglig bruk: 5 timer
• Silent Power: 1450 o/min. for
vesentlig reduksjon av støynivå
og økt levetid på pumpe

• Pumpetrykk: 160 bar,
Vannmengde: 670/740 l/time,
Daglig bruk: 1 time

• Pumpetrykk: 210 bar,
Vannmengde: 770 l/time,
Daglig bruk: 4 timer

MC 5C har en robust
konstruksjon og høy mobilitet
– perfekt til områder uten
strøm, kan også suge vann fra
sjøer, vanntanker eller lignende.

• Pumpetrykk: 280 bar,
Vannmengde: 1000 l/time,
Daglig bruk: 5 timer

Nilfisk høytrykksvaskerløsninger er utviklet for å dekke
en rekke behov på tvers av bransjer.
Uansett behov eller spesialisering vil
denne innovative og allsidige serien
oppfylle utfordringene dine.

DIGITAL
PRISOVERSIKT

Alle modellene kommer med
forskjellige tilbehør som optimerer
rengjøringsprosessen.

7
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7
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107340611

107342005

SC DUO 8P-160/5000

SC DELTA 6P/8P

DOBBEL SÅ MYE KRAFT PÅ EN GANG

INGEN UTFORDRING ER FOR STOR

SC DUO 8P er bygget for miljøene med de største rutinemessige
rengjøringsoppgavene og lar opp til to brukere jobbe samtidig,
samt tilpasses etter ditt eksakte behov.

Når du skal ta produktiviteten til max, gir SC DELTA 6P/8P opp til
12 personer mulighet til å takle et utvalg av høyintensive oppgaver
for ultimat produktivitet.

• Kan tilføres vann på opp til 80°C for fjerning av olje og fett

• Innløpsvann med opp til 85°C til vanntanken

• NA6+ pumpe med fire keramiske stempler

• Intelligent start/stopp funksjon avhengig av behov

• Pumpetrykk: 160 bar; Vannmengde: 5000 l/time;
Daglig bruk: 7 timer

• Pumpetrykk: fra 100 bar, Vannmengde: max 15000 l/time,
Daglig bruk: 7 timer

30

NILFISK MAGASIN 2022

EFFEKTEN AV
RENGJØRING MED VARMT VANN
Over hele verden blir rengjøringsansatte bedt
om å rengjøre flere overflater raskere og mer
effektivt – varmtvann er et av de kraftigste
verktøyene som finnes.
Effektivitet I likhet med oppvask
hjemme gir varmtvannsrengjøring bedre
og raskere resultater i kommersielle og
industrielle bruksområder.
I samarbeid med wfk – Cleaning Technology
Institute har vi gjennomført tester som sammenligner høytrykksvasking med varmt og
kaldt vann og funnet at varmtvann på tvers
av alle bruksområder reduserte rengjøringstiden med gjennomsnittlig 40 %. I noen
tilfeller, slik som de som involverte fett og
olje, var varmtvannsrengjøringen fire ganger
mer effektiv enn rengjøring med kaldt vann.
Det betyr en reduksjon i rengjøringstiden på
75 %. Bruk av varmt vann reduserer også
tørketiden etter rengjøring, slik at rengjorte
områder og artikler er tilgjengelige tidligere.

Hygiene – redusert antall bakterier
og virus
Rengjør og eventuelt desinfiser, avhengig
av nødvendig rengjøringsnivå. Dette er to
trinn som stopper spredningen av virus
og bakterier, som kan være skadelig for
menneskers og dyrs helse. Effektiviteten til
det andre trinnet avhenger delvis av hvor
godt du har utført det første.
Varme er en nøkkelfaktor i kampen mot
bakterier. En studie utført av Thuring State
Office for Agriculture viste at rengjøring med
kaldt vann ikke hadde noen innvirkning på
bakterienivået. En økning av temperaturen
til 60˚C reduserte imidlertid bakteriekolonier
med 90 %. Ved 80˚C ble bakteriekoloniene
redusert med 97 %, og ved 155˚C ble de
fullstendig eliminert.
Bærekraft – lavere ressursforbruk
Og endelig reduserer varmtvannsrengjøring
ressursforbruket på tre måter.

Vann – fordi varmt vann reduserer rengjøringstiden, kreves det mindre vann.
Vi kan også overføre tidsbesparelsene til
ressursbesparelser – for hver 1000 liter
vann som trengs til rengjøring med kaldt
vann, vil rengjøring med varmt vann spare
minst 400 liter.
Energi – kortere rengjøringstid reduserer
også energiforbruket.
Kjemikalier – i noen tilfeller kan varmt
vann redusere eller eliminere behovet for
vaskemiddel, fordi varmen er tilstrekkelig til
å fjerne smuss. Hvis du desinfiserer, må du
likevel bruke et egnet desinfeksjonsmiddel
for dette trinnet, men du vil redusere
mengden kjemikalier som trengs totalt.

TRYKK HER OG LES MER OM RENGJØRING
MED VARMTVANN, OG LAST NED ARTIKKEL
MED 8 GODE TIPS.
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107146893

107146921

107146954

MH 3C-180/780 PAX

MH 4M-200/960 FA NO

MH 5M-210/1100 FAX

HØY EFFEKTIVITET TIL LAV PRIS

ET NYTT NIVÅ AV MID-RANGE YTELSE

MH 3C leverer optimal ytelse på
oppvarming og rengjøring for lettere
daglige oppgaver, med et innovativt design
som kan rengjøre alle typer overflater
uten problemer.

MH 4M svarer på markedets krav om
produktivitet med en høyeffektiv 4-polet
motor, NA5 pumpe med tre keramiske
stempler og et flow-aktivert styresystem
som sikrer komfort og pålitelighet.

BEST I KLASSEN PÅ MOBILITET
OG INNOVASJON
Den anvendelige MH 5M kombinerer høy
ytelse, lave kostnader og god rengjøringseffektivitet i en enkel pakke som fungerer
optimalt på nesten alle overflater.

• EcoPower™ kjele med >92% effektivitet
reduserer kostnader reduces costs

• EcoPower™ kjele holder forbruket
nede tross omfattende bruk

• EcoPower™ kjele sikrer optmial ytelse
på oppvarming

• Diagnostiseringsfunskjon

• Enkel å transportere – kan lett skyves
/ trekkes over ujevne overflater

• Flow-aktiverte kontroller for økt komfort

• Pumpetrykk: 180 bar; Vannmengde:
780 l/time; Daglig bruk 1-2 timer
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• Pumpetrykk: 200 bar; Vannmengde:
960 l/time; Daglig bruk 4-5 timer

• Pumpetrykk: 210 bar; Vannmengde:
1100 l/time; Daglig bruk: 5-6 timer
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107146971

107146983

MH 6P-200/1300 FA

MH 7P-180/1260 FAX

TÅLER HARDT ARBEID UTEN PAUSE

LØSNINGEN TIL KREVENDE RENGJØRINGSOPPGAVER

En utrolig effektiv løsning for heavy duty, industriell varmtvannsrengjøring
i alle sektorer, MH 6P tilbyr økt brukstid uten å ofre ytelse eller effektivitet.

Den slitesterke og effektive MH 7P serien kombinerer lave
driftsomkostninger, brukervennlighet og høy effektivitet.

• EcoPower™ kjele holder temperaturen oppe med mindre drivstoff

• 4 keramiske stempler og messingtoppstykke

• Fire NA6 keramiske stempler med messinghode

• EcoPower kjele >92% effektivitet gir lave driftsomkostninger

• Pumpetrykk: 200 bar; Vannmengde: 1300 l/time; Daglig bruk: 6 timer

• Pumpetrykk: 180 bar, Vannmengde: 1260 l/time, Daglig bruk: 7 timer
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“

Jeg ble umiddelbart imponert
over MH 4M. Den hadde en
mye høyere kvalitet enn de
andre enhetene vi prøvde.

LETTER ARBEIDSTRYKKET FOR
ED BURRIDGE ENGINEERING
Rengjøring i landbruket er så tøft som
det kan bli. Det kan virke som utstyret
er permanent full av søle, olje, fett samt
avfall fra avlinger og dyr. Disse maskinene
tåler tøffe bruksforhold og regelmessig
vedlikehold, og viktige reparasjoner kan
ikke utføres på skittent utstyr. For Ed Burridge Engineering Ltd., hadde utfordringen
med å holde utstyret rent bare én løsning:
MH 4M høytrykksvasker.
En mesterbedrift
Ed Burridge Engineering Ltd er et uavhengig
anlegg- og landbruksteknologiselskap basert
i Sørøst-England. Selskapet ble grunnlagt
i 2010 av Ed Burridge, og kjernevirksomheten dekker alt fra lett service til komplett
overhaling og renovering av anleggsutstyr
i alle størrelser.
Burridges team måtte hver dag rengjøre
svært tilsmusset utstyr som skulle repareres
eller vedlikeholdes. Siden det ikke kunne
utføres på skitne maskiner, var første
trinn en høytrykksvasker med varmt vann,
og maskiner ble vasket enda en gang
etter reparasjon, før de ble levert tilbake
til kundene.
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Ønsker varmen velkommen
Når det gjelder å bekjempe olje og fett,
holder det ikke med kaldt vann. Varmt vann
gjør jobben på ca. halvparten av tiden, og tid
er penger. Ed Burridge-teamet rengjør 3 til 4
timer om dagen og flytter maskiner langs en
skråning utenfor lagringsområdet – alt på et
sted som manglet trefaset elektrisk strøm. De
trengte en løsning som prioriterte mobilitet
uten å måtte gå på kompromiss med ytelsen.
Og selv om alternativene var mange, var det
få optimale valg... så dukket Nilfisk opp.
Som hånd i hanske
En lokal Nilfisk-forhandler og en mangeårig
leverandør til Ed Burridge, anbefalte MH 4M
varmtvannsvasker for selskapets krevende
rengjøringsoppgaver. Løsningen ga bedre
drivstofføkonomi via et EcoPower-kjelesystem,
samt en høyeffektiv firestempelsmotor, og det
holdbare messingpumpehodet kunne kombineres med et skumsprøytetilbehør for konstant
og konsistent bruk av rengjøringsmiddel.
I tillegg til dens betydelige kapasiteten,
gjorde de fire store hjulene transporten enkel,
uavhengig av arbeidsmiljøet. Burridge ble
imponert. Etter en demonstrasjon på stedet
kjøpte han en MH 4M med det samme.

En uvurderlig lagkamerat
“Jeg ble umiddelbart imponert over MH 4M.
Den hadde en mye høyere kvalitet enn de
andre enhetene vi prøvde,” sier Burridge,
og berømmer maskinens ukompliserte
design og høye mobilitet. “Det er en enkel
maskin uten dingeldangel, og jeg likte hvor
enkelt det var å bruke den. De større hjulene
gjør det lettere å skyve den opp i innkjørsler
i hverdagen og den er kompakt og lett nok
til at vi kan lagre den uten problemer.”
“MH 4M betalte seg selv i løpet av to måneder,” fortsetter han. “Vi bruker den mye
på enfaset strømforsyning, og den fungerer
utmerket. Kundene våre er glade for å få
returnert kjøretøyene skinnende rene.”
Burridge Engineering Ltd. forteller at de har
hatt svært få problemer med sin løsning,
og at deres Nilfisk-forhandler alltid er klar
til å løse eventuelle utfordringer. “Service
er kjernen i arbeidet vårt, så vi kjøpte en
servicekontrakt sammen med enheten for
å være sikker på at vi alltid er klare til å
hjelpe kundene våre.”
“Jeg kunne ikke vært gladere for den
beslutningen som jeg tok, sier Burridge.

UTVALG AV TILBEHØR
Skreddersy høytrykkvaskeren din til din spesifikke rengjøringsoppgave
med vårt tilbehør og ekstrautstyr. Nilfisk hjelper deg med å yte enda
mer i det daglige arbeidet.
HØYTRYKK

4-i-1-lanse
En innovativ lanse med 4 ulike
munnstykker for nesten alle
dine rengjøringsoppgaver. Du
kan enkelt og greit skifte
mellom munnstykker, noe som
gjør rengjøringen enda enklere.

Universal-lanse
Universal Plus-lansen er en
lett og enkel lanse, som
passer til høytrykksvaskere
med en høytrykks-rengjøringsmiddelfunksjon.

Tornado Plus-lanse
er en dobbel lanse med
adskilte munnstykker for
høy- og lavtrykk. Denne
lansen kan lett justere trykket
og gi optimalt lavtrykks
sprøytemønster for skylling.

Spesiallanser
Korte lanser, understell-lanser,
bøyde lanser.

ERGO 2000 pistolgrep
Lav kraft for redusert
belastning for brukeren.
Ergonomisk design og
hastighet inne i avtrekkervernet for bruk med hansker.

Børster
Vaskebørste og roterende
børste for rengjøring
av kjøretøy.

Uttrekkbar
slangetrommel
For enkel oppbevaring av
slange. Flere varianter i lakkert
stål eller rustfritt stål. Med eller
uten slanger. (REDIGER)

Vannfilter

Skumsprøytepistol

Avløpsrenser
20 m slange.

Sandblåser-enhet

Vannsuger-sett
300 l/min.

Skumsprayere
Håndholdte manuelle lavtrykkssprayere. Enkelte modeller
kan brukes med aggressivt rengjøringsmiddel og syrer.

HydroScrub
Et effektivt verktøy for rengjøring av forskjellige store flater, med
større rengjøringsbredde som dermed reduserer rengjøringstiden.
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KOMMERSIELLE STØVSUGERE

Dyser
Munnstykke for møbeltrekk,
rund børste, fugemunnstykke.

Gulvmunnstykker
Kombinasjons – og multimunnstykker.

Støvsugerpose
Papirposer.

C-SLANGE
For drenering, bruk med ATTIX 7
SERIES støvsugere.

Verkstedsett
Papirposer.

VÅT OG TØRRSUGERE

Rengjøringssett for høy rekkevidde
Normalt sett – 6/8 rør rengjør opptil
10/12 m Teleskopsett – rengjør opptil...

SIKKERHETSSTØVSUGERE

L
H
Sikkerhetsfilterpose, 5 stk.

M
SIKKERHETSFILTERPOSE, 5 STK.
Beskytt personell og arbeidsplass
med en pålitelig sikkerhetspose
i original kvalitet.

Tralle og oppbevaringsboks til
ATTIX 33/44
Enkel transport og oppbevaring av
verktøy / tilbehør.

Farget tilbehør
Ideell for bruk i matvareapplikasjoner
for å hindre krysskontaminering.

ATEX High Reach-sett
Munnstykke for møbeltrekk, rund børste,
fugemunnstykke.

INDUSTRISTØVSUGERE

ATEX tilbehørssett
Dette tilbehøret består av ledende
eller antistatiske elementer for bruk
i ATEX-applikasjoner.
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GULVVASKEMASKINER

Sylindrisk børste
For ujevne gulv, for eksempel
sklisikre gulv i keramikk (ulike
modeller er tilgjengelige).

Børste
Brukes på ujevne gulv når det
ikke er behov for oppsamling
av avfall (ulike modeller er
tilgjengelige).

Padholder
Brukes til pads Nilfisk har
”vanlige” standard pads
eller Eco Brilliance Pads
(diamantpads) (REDIGER).

PADS
Forskjellige pads er tilgjengelige
Velg mellom padholdere med
centerlock eller velcro padholder.
(REDIGER)
Svart og brun: Ekstra kraftig
Grønn og blå: Middels belastning
Rød Lett

Blader
Forskjellige nal-bladmaterialer
er tilgjengelige avhengig
av bruksområdet og
oppgaven; gummi, rød
gummi og polyuretan.

Sprutvern-sett
Hindrer at vannet spruter på
børstedekket. Gjør at nalen
kan samle opp alt vann.

Innebygd fylleslange
Gjør det enkelt å fylle på
maskinen hvor som helst.

Ecoflex kjemisk sett
Ecoflex gir full kontroll over
vaskemiddelet som skal brukes,
mindre risiko for skade på gulvet
på grunn av overdosering,
fleksibilitet i valg av vaskemiddel
(tilgjengelig for gulvvaskemaskiner
med trekkraft og kombimaskiner).

Hovedbørste stål+ppl
Populær for bruk både inne
og ute.

Blinkende lys
Gjør omgivelser
oppmerksom på maskinen
i arbeidsmiljøet.

Støvbeskyttelsessett
Tåkesystemet lar deg effektivt
kontrollere alt støv på veien,
og etterlater et renere miljø.

FEIEMASKINER

Hovedbørste naturlig
For bruksområder med fint
støv, sensitive gulv og
teppefeiing.
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Kvalitetsservice

GLOBAL DEKNING
– LOKALT NÆRVÆR
KVALITETSSERVICE – TILPASSET DINE BEHOV
Nilfisk ønsker å være en partner hele veien, inkludert
førkjøptjenester og produktstøtte. Vi vet at bedre
rengjøring gir smartere forretninger fra begynnelse til
slutt. Utstyret er en investering og Nilfisk Service beskytter den investeringen ved å vedlikeholde – og kanskje
forbedre – holdbarheten og ytelsen til utstyret ditt.
Tre lag med produktstøtte
Tjenestene våre inkluderer tre nivåer med produktstøtte
for å matche behovene dine, noe som støttes av
kunnskapen og ekspertisen til Nilfisks serviceteknikere.
Nilfisks teknikere er selve fundamentet for tjenestene
våre. Deres utdannelse og sertifiseringer suppleres av
mange tiårs bransjekunnskap og erfaring. Med verktøyet
og den innsikten som skal til for å løse dine utfordringer
på best måte i forbindelse med vedlikehold, gjør de mer
enn bare å reparere – de hjelper deg også med å utnytte
dine Nilfisk-løsninger bedre, for maksimal ytelse og mest
mulig utbytte.
Nilfisk har over 35 servicepunkter over hele Norge,
hvor alle er dedikerte til å møte dine servicebehov,
når som helst og hvor som helst.
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Med et globalt nettverk
med sertifiserte teknikere,
en kontinuerlig prosessoptimering og tilgang til
originale kvalitetsdeler,
kan du forvente at utstyret
ditt oppfyller prestasjonsmålene – eller overgår dem
– fra begynnelse til slutt.

KEEP YOUR BUSINESS MOVING

Nilfisk tilbyr tre servicetilbud,
med tre forskjellige
og unike løsninger.
PRO

REPARASJONER

VEDLIKEHOLD

 Valgfritt / justerbart
Årlige vedlikeholdsbesøk

Profesjonelt
vedlikehold

1

PLUS
Optimalisert
produktivitet

2

PREMIUM
Maksimal
oppetid

4

Reise
• Maksimer brukstiden med proaktivt
vedlikehold og betimelig reparasjon
og restaurering

Arbeidskraft – planlagt vedlikehold

Responstid

48T

Reise

Rabatt

Arbeidstid – inspeksjon & reparasjon

Rabatt

48T

24T
• Vedlikehold utstyrets verdi med
dokumentert service og Nilfisksertifiserte reservedeler
• Hold vedlikeholdskostnadene lave
og forutsigbare

YTTERLIGERE FORDELER

DELER

Reservedeler
Forbruksartikler

Rabatt

Batterier & ladere

Rabatt

Utvidet garanti
Servicerapporter

Nilfisk Service har som mål å støtte effektiv
ytelse i hele utstyrets levetid og sikrer at
din rengjøringsforretning forblir levedyktig,
uansett om du har behov for proaktive
løsninger i full skala eller bare ønsker å
få dekket det viktigste.

Dedikert tekniker
Lånemaskin
Helgedekning
Forholdene og det spesifikke i de enkelte elementene som er inkludert i
løsningene til Nilfisk Service, kan være avhengig av lokal tilgjengelighet.

TRYKK HER OG LES MER OM VÅRE
SERVICELØSNINGER.
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La oss rengjøre enda bedre.

KONTAKT NILFISK FOR Å LÆRE MER OM HVORDAN
VÅRE HØYTRYKKSVASKERE VIL FORBEDRE
HYGIENE, BÆREKRAFT OG EFFEKTIVITET.

Kundeservice: 22 75 17 80
Teknisk service: 22 75 17 75
www.nilfisk.no

Med forbehold om trykkfeil.
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Nilfisk AS,
Bjørnerudveien 24,
1266 Oslo,
Norge

