
Låt oss skapa en renare framtid tillsammans



SKYDDA DET SOM ÄR VIKTIGT

Rätt dammsugarutrustning skyddar
inte bara dig, utan också dina 
kollegor och din arbetsmiljö. Du ska 
använda rätt dammfiltermask, men 
en H-klassad dammsugare är också 
viktig.

Dessa maskiner, utrustade med
dubbla filter, samlar upp hälsofarligt 
damm i en tätslutande påse,
designad för säker hantering och 
avyttring. Denna påse förhindrar att 
damm släpps ut, så fort det är 
uppsamlat.

VEM ÄR I RISKZONEN? 
Alla som arbetar med 

material som kan generera 
H-klassat damm kan 

exponeras.

HÄLSOFARLIGT DAMM



NYHET
kommer under 

hösten

KAMPANJPRIS: 3.995:-

AERO 21-0H PC
SÄKERHETSKLASSAD KOMPAKT DAMMSUGARE TILL 
H-KLASSAT DAMM 
Artikelnummer: 107420062

AERO säkerhetsklassade dammsugare tar lätta och kompakta 
dammsugare till en ny nivå, så att du kan förlita dig på förstklassig 
prestanda, ökad användarvänlighet och förbättrad säkerhet. AERO 
H-klassade dammsugare är utrustade med H-klassat filter som är 
utformat för att fånga upp och innesluta hälsofarligt damm – i såväl 
våta som torra miljöer.  

• Godkänd för uppsugning av H-klassat damm

• Luftmängd: 3600 l/min

• Vakuum: 210 mbar

• Behållare: 20l 

• Levereras med: Sugslang, förkrom. stål sugrör, golvmunstycke, 
borstmunstycke, fogmunstycke, möbelmunstycke, PTFE filter HEPA 
H-klass.

Säkerhetsklassade dammsugare

När det gäller arbetsplatssäkerhet och eventuellt 
farliga nivåer av damm används tre klasser för att 
bedöma dammets hälsofarlighet: L (låg risk), M 
(medelhög risk) och H (hög risk). Nilfisk erbjuder 
både filter och maskiner med klassning L, M eller 
H, enligt ovan nämnda Europastandard. Nilfisk har 
även utvecklat ett damminneslutningssystem för 
optimal säkerhet.

NYHET
kommer under 

hösten

KAMPANJPRIS: 4.995:-

AERO 26-2H PC
SÄKERHETSKLASSAD KOMPAKT DAMMSUGARE TILL 
H-KLASSAT DAMM 
Artikelnummer: 107420051

AERO säkerhetsklassade dammsugare tar lätta och kompakta 
dammsugare till en ny nivå, så att du kan förlita dig på förstklassig 
prestanda, ökad användarvänlighet och förbättrad säkerhet. AERO 
H-klassade dammsugare är utrustade med H-klassat filter som är 
utformat för att fånga upp och innesluta hälsofarligt damm – i såväl 
våta som torra miljöer. Semiautomatisk Nilfisk filterrengöring. 

• Godkänd för uppsugning av H-klassat damm

• Luftmängd: 3700 l/min

• Vakuum: 245 mbar

• Behållare: 25l 

• Levereras med: anstistatisk sugslang, förkrom. stål sugrör, 
golvmunstycke,  borstmunstycke, fogmunstycke, möbelmunstycke, 
vertygskorg, verktygsadapter, PTFE filter HEPA H-klass.



KAMPANJPRIS: 6.995:-

ATTIX 33-2M IC
SÄKERHETSKLASSAD KOMPAKT DAMMSUGARE TILL 
H-KLASSAT DAMM 
Artikelnummer: 107412180

Passar till alla uppgifter med uppsamling av hälsofarligt damm inom 
industri, byggsektorn och motsvarande. PushCleanTM semiautomatisk 
filterrengöring. Inget utsläpp av M-klassat damm

• Luftmängd: 4500 l/min

• Vakuum: 250 mbar

• Behållare: 30l 

• Levereras med: Sugslang antistatisk, sugrör rostfritt stål, 
golvmunstycke, fogmunstycke, verktygsadapter, PTFE filter M-klass.

AERO 26-2L PC
KOMPAKT VÅT-/TORRSUGARE MED FILTERRENGÖRINGS-
SYSTEM
Artikelnummer: 107420040

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

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

• Reglering av motorhastighet

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

KAMPANJPRIS: 2.595:-



ATTIX 751-61 VATTENSUGARE
STOR KAPACITET MED AUTOMATISK TÖMNINGSPUMP FÖR 
KRÄVANDE UPPSUGNING AV VÄTSKA
Artikelnummer: 302001529

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

• Evakueringspump med 
automatisk tömning 

• Dubbel rostfri våtfiltersil

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

VÅTSUGKIT 3 DELAR, 36MM 
Artikelnummer: 7727

SLANGKIT 3 DELAR, 36MM
Artikelnummer: 63210

DRÄNERINGSSLANG 15M TILL 
DRÄNKBAR PUMP
Artikelnummer: 7567

Grovdammsugare 

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

TILLBEHÖR TILL ATTIX 751-61

KAMPANJPRIS: 19.995:-
INKL. TILLBEHÖR

ATTIX 961-01
TVÅ-MOTORS VÅT-/TORRSUGARE TILL KRÄVANDE, DAGLIGA 
UPPGIFTER
Artikelnummer: 302002900

ATTIX 961-01 är en flexibel och kraftfull våt-/torrsugare, som med sina 
två motorer är utvecklad till att klara de mest krävande industriella 
uppgifter med uppsamling av smuts, vätskor och fint damm. En 
dammsugare man kan lita på.

• Semiautomatiskt Push&Clean filterrengöringssystem  

• Tippbar och uttagbar 70 liters rostfri behållare 

• Tvättbart PET nano-fiber filterelement med minimum 99,9% 
filtreringsgrad

• Perfekt till våtsugning med pålitlig flottör 

KAMPANJPRIS: 9.995:-



S3B L50
KRAFTFULL OCH ENKEL INDUSTRIDAMMSUGARE
Artikelnummer: 4010500037

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

• L-klassade filter

• Kompakta och lätta att transportera

• 50 liters behållare

ANTI-STAT TILLBEHÖRS KIT Ø50 5 M SLANG
Artikelnummer: 4072200652
Maskinreducering Ø70/50 mm, 
Sugslang m. muff, Evaflex, ledande, 5 m
S-rör, krom
Golvmunstycke, bredd 400 mm
Rörböjning, krom
Fogmunstycke, platt, metall
Fogmunstycke, koniskt, ledande, gummi
Rundborste, ledande

Industridammsugare

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

KAMPANJPRIS: 24.995:-
INKL. TILLBEHÖR

VHB436 3B
SLIPP SLADDEN OCH SE FÖRDELARNA
Artikelnummer: 4022500001

Batteridriven industridammsugare som bibehåller samma topklass prestanda 
och filtrering som eldrivna modeller och kombinerar det med lång drifttid 
med Litiumjon batteri. Den är perfekt för högtrafikerade miljöer där 
effektiviteten är lika viktig som säkerheten och kompromisslösa resultat är 
nyckeln till affärsframgång.

• Batteridriven drift möjliggör rengöring i områden där el inte är tillgängligt 
eller att kabeln kan vara i vägen och utgöra ett hinder

• Inkl. 3 litium-jon batterier

• Behållare: 50l

• Luftmängd: 6333 l/min

NYHET
Batteridriven  

industridammsugare

KAMPANJPRIS: 99.995:-



VHS120 ALL-IN-ONE #ALLMÄN RENGÖRING
INDUSTRIELL ENFAS DAMMSUGARE

Artikelnummer: 4012300068

Industridammsugare till allmän rengöring som är 

kompakt och har hög prestanda. Den levereras med ett tillbehörsset innehållande de mest använda 
tillbehören.

• Enfas, 2-stegs by-pass motorer
• Stor filteryta
• Manuell filterskak 
• Komplett tillbehörspaket med 5 meter polyurethan slang golvmunstycke med hjul, fogmunstycke 

platt, fogmunstycke koniskt, rundborste, adapter, slangkoppling, S-rör

VHS120 MC COMPLETE
INDUSTRIELL ENFAS DAMMSUGARE

Artikelnummer: 4012300069

VHS120 är den perfekta enfas dammsugaren när hög prestanda behövs i kompakta dimensioner 
för att samla upp alla typer av ej explosiva hälsovådliga material.

• Enfas, 2-stegs by-pass motorer
• Ø400 mm filterhus
• Stort M-klassat stjärnfilter med limmade sömmar  
• Ø40 mm anti-stat tillbehörskit: Flexslang AS 5 m med muffar Ø38/40, maskinreducering 

Ø50/40, S-rör krom med snabbkoppling Ø40, golvmunstycke 400 mm ledande Ø40, rörböj 
förzinkad Ø40, rundborste AS svart D70 mm Ø38, fogmunstycke platt metall 500 mm Ø40 och 
fogmunstycke AS koniskt gummi Ø40.

VHS120 ALL-IN-ONE #BYGG
INDUSTRIELL ENFAS DAMMSUGARE

Artikelnummer: 4012300070

En effektiv och enkel maskin anpassad för dina uppgifter. Utrustad med det bäst passande tillbehörskitet. 
Fokus är här att uppnå total säkerhet. #Building&Construction dammsugaren är godkänd för hälsofarligt 
H-klassat damm och mikroskopiska partiklar.    

• 1 fas, 2 motors H-klassad dammsugare 
• H-klass filter
• Longopac system för säker hantering av uppsugen smuts 
• Komplett tillbehörspaket med 5 meter flexslang, rörböj, maskinreducering Ø50/40, s-rör krom, 

golvmunstycke 400mm,  rundborste 70mm, fogmunstycke platt, fogmunstycke koniskt gummi 

KAMPANJPRIS: 21.995:-

KAMPANJPRIS: 27.995:-

KAMPANJPRIS: 31.995:-



Hållbarhet för lägre 
resursförbrukning  
med varmvatten

Eftersom varmt vatten minskar 
rengöringstiden krävs mindre 
vatten och energi.

SLANGRULLE
Artikelnummer: 106403131

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

90 °C 
Vattentemperatur

1.000 l/h  
Vattenmängd

220 bar  
Pumptryck

90 °C 
Vattentemperatur

1.260 l/h  
Vattenmängd

180 bar  
Pumptryck

MH 4M-220/1000 FAX
EN NY NIVÅ PÅ MELLANKLASS PRESTANDA
Artikelnummer: 107146940

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

• EcoPower panna håller nere förbrukningen trots intensiv användning

• 10 l extern kembehållare med plats för ytterligare en behållare

MH 7P-180/1260 FA 
LÖSNINGEN TILL DE RIKTIGT TUFFA UPPGIFTERNA 
Artikelnummer: 107146980

MH 7P är den optimala lösningen för tunga, industriella rengörings-
uppgifter som erbjuder oöverträffad rengöringseffekt, låga drifts-
kostnader och lång livslängd. 

• Pump med fyra kolvar och mässingtoppstycke 

• EcoPower panna med EcoMode funktion

GENOMSNITTL. ANV I TIM PER DAG

5

GENOMSNITTL. ANV I TIM PER DAG

7

Effektivitet för bättre och snabbare 
rengöringsresultat

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

KAMPANJPRIS: 39.995:-

KAMPANJPRIS: 6.995:-

KAMPANJPRIS: 49.995:-



520 l/h  
Vattenmängd

120 bar  
Pumptryck

740 l/h  
Vattenmängd

180 bar  
Pumptryck

MC 2C 120/520 XT
EN INNOVATIV OCH PÅLITLIG PLATTFORM
Artikelnummer: 128471354

Kompakt 1-fas kallvattentvätt för lågintensiv daglig användning. Bra 
rengöringseffekt, professionell spolutrustning, lätt att förvara och 
manövrera runt med.

• Ergonomisk och kompakt design

• 4-in-1 munstycke för högre produktivitet och effektivitet.

• Extern skumutrustning

• Slangvinda med 15 m slang 

MC 4M 180/740 XT
MELLANKLASS KALLVATTENTVÄTT MED EXTERN 
SKUMUTRUSTNING
Artikelnummer: 107146410

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

• Mässingtoppstycke och keramiska kolvar

• Pumpens oljetank har oljenivåglas och smart                           
töm/fyll-funktion

• Slangvinda med 15 m slang

GENOMSNITTL. ANV I TIM PER DAG

1

GENOMSNITTL. ANV I TIM PER DAG

4

Kallvattentvättar 

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

KAMPANJPRIS: 6.495:-

KAMPANJPRIS: 14.995:-
1.280 l/h  
Vattenmängd

195 bar  
Pumptryck

MC 7P-195/1280 FA 
DEN ULTIMATA INDUSTRIELLA PUMPEN
Artikelnummer: 107146800

Genom att kombinera den berömda, oöverträffade kvaliteten från 
C3 pumpen med mycket effektiv ergonomi och mobilitet, står sig 
kallvattentvätten MC 7P mot de tyngsta uppgifterna.

• Kan hantera matarvattentemperaturer på upp till 85°C

• Dubbla kembehållare med 2-vägs keminjektor

• Intern 2-vägs keminjektor till 2 olika kem med                             
2 behållare 

GENOMSNITTL. ANV I TIM PER DAG

7

KAMPANJPRIS: 29.995:-



SW 250 920
SÄTT EN NY STANDARD FÖR RENGÖRING
Artikelnummer: 50000494

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

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

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

• Dubbla sidoborstar som ger 92 cm 
sopbredd

VP930 HEPA BLUE
EN VÄLKÄND OCH RESPEKTERAD ARBETSHÄST
Artikelnummer: 107419000

Nilfisk VP930 är en tillförlitlig partner för krävande rengöringsuppdrag 
på exempelvis hotell, skolor, kontor och sjukhus. Tålig och stabil med 
stor dammsugarpåse med en kapacitet på 15 liter.  

• HEPA 13 filter som standard

• Robust och hållbar maskin med tålig stålbehållare

• Låg ljudnivå och utmärkt sugkraft

• Komponenter av hög kvalitet

Sopmaskiner 

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

Dammsugare
Ett rent golv ger bättre 
arbetsplatshygien, hälsa 
och intryck. Dammsugning 
är det första steget i 
rengöringsprocessen för rena 
och säkra golv. 

KAMPANJPRIS: 3.495:-

KAMPANJPRIS: 2.695:-

SW 750
TYST OCH ENKEL SOPNING
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 lämpar sig mycket väl både på hårda 
golv och textila ytor. SW 750 är utrustad med inbyggd laddare 
samt underhållsfria batterier. All daglig skötsel görs helt utan 
verktyg.

• Mycket låg ljudnivå (59 dB(A))

• Underhållsfria batterier och 
inbyggd laddare som standard 

• Behållare på 60 liter

• Sopbredd 72 cm ger en 
kapacitet på 2880 m2/h

KAMPANJPRIS: 26.995:-



Kombiskurmaskiner 

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

SC500 53 B KOMPLETT
EKONOMISK OCH ANVÄNDARVÄNLIG KOMBISKURMASKIN
Artikelnummer: 9087400020

SC500 är en skurmaskin som är omsorgsfullt konstruerad för att 
förbättra produktiviteten och minska dina totala rengöringskostnader. 
Maskinen är användarvänlig och har en rad smarta funktioner som gör 
det möjligt att använda skurmaskinen med låg förbrukning av vatten 
och rengöringsmedel. Dessutom är SC500 så tystgående att det är 
möjligt att rengöra under dagen och därmed minska kostnaderna  

• Kraftfull: dubbelt borsttryck kan aktiveras vid behov

• Skurbredd: 530 mm

• Ren-/smutsvattentank: 45/45 l

• Teoretisk kapacitet: 2650 m2/h 

SC 401 43 BD KOMPLETT
GOLVRENGÖRINGEN GÅR SNABBARE - MED EN KOMPAKT 
OCH PRODUKTIV SKURMASKIN
Artikelnummer: 9087398020

Kompakta Nilfisk SC401 erbjuder den snabbhet, noggrannhet och 
användarvänlighet som behövs för bättre rengöring av golv. Samti-
digt har den effektiva maskinen en extremt låg ljudnivå så att rengö-
ringen kan genomföras på dagtid – även i ljudkänsliga områden. 

• Kemdoseringssystem förhindrar överdosering

• Skurbredd: 430 mm

• Ren-/smutsvattentank: 30/30 l

• Teoretisk kapacitet: 2150 m2/h 

KAMPANJPRIS: 65.995:-

KAMPANJPRIS: 45.995:-

SC351 KOMPLETT 
FÖR DAGLIG RENGÖRING AV MINDRE OMRÅDEN
Artikelnummer: 9087341020

SC351 skurar och torkar både framåt och bakåt och har ett impone-
rande borsttryck på 27 kg. Denna funktion är mycket användbar vid 
rengöring på svåråtkomliga ställen. SC351 passar perfekt för rengö-
ring av hotell, skolor och institutioner, mindre butiker, restauranger 
och caféer. Glöm kvastar och stora, dyra maskiner! Uppnå istället 
fantastiska resultat med SC351.

• Skurbredd: 370 mm

• Ren-/smutsvattentank: 11/11 l

• Teoretisk kapacitet: 1480 m2/h 

KAMPANJPRIS: 27.995:-



Nilfisk
Box 4029 
431 04 Mölndal

Tel: 031 706 73 00 
www.nilfisk.com

Samtliga priser är exkl. moms och gäller 12/9-31/12 2022. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i tekniska data, priser/tryckfel samt utsålda/
utgående varor. Maskinerna på bilderna kan vara extrautrustade.


