
Let's change it for the better.Behovet av rengöring har ändrats. Hur ändrar du din rengöring?

Våra produkter finns hos Pumpservice



HÖGTRYCKSTVÄTTAR FÖR EFFEKTIV RENGÖRING

TRYCK
Avgör om och hur 

snabbt ett lager smuts 
tas bort från ytan.

Vattenmängd
Avgörande för att ta bort 
smuts. Vatten är bärare 
av tryck, temperatur och 

rengöringsmedel.

Tid
Rengöringsmedlets 

exponeringstid påverkar 
smutsborttagningen.

Kem
Rengörings- och desin-

fektionsmedel påskyndar 
rengöringsprocessen och 
används för desinfektion 

och skötsel.

TEMPERATUR
Varmt vatten är effekti-
vare vid borttagning av 
smuts, fett och oljor och 
minskar även torktiden 

efter rengöring.

Värme är 
en nyckelfaktor 
för att reducera 
och eliminera 

bakterier!

EcoPower panna
EcoPowerTM pannans effektivitet ligger på 
imponerande 92-93%. Det vill säga en mycket 
låg bränsleförbrukning kombinerat med höga 
rengöringstemperaturer. Det är bra för miljön, 
bra för tidsåtgången och inte minst, bra för din 
ekonomi. EcoPowerTM pannan finns i alla modeller 
på nästa sida.



HÖGTRYCKSTVÄTTAR FÖR EFFEKTIV RENGÖRING

VÅRA BÄSTA TIPS

FÖRBÄTTRA RENGÖRINGS- 
EFFEKTIVITETEN 

1. Ta reda på vilken typ av smuts
du har att göra med, därefter avgör
du vattentemperatur, trycknivå och
vattenmängd.

2. Högt tryck, kombinerat med låg
vattenmängd passar bra för att ta bort
tuff smuts från betongväggar och golv.

3. Högt tryck, kombinerat med hög
vattenmängd passar bra för att skölja
ner sand och andra små partiklar i
avloppet. Köp en maskin som erbjuder
olika inställningar för både tryck och
vattenmängd.

4. Kallvatten är mycket effektivt, men
varmt vatten är bättre för oljiga eller
feta ytor. Dessutom torkar varmt vatten
snabbare.

5. Vissa maskiner kan värma upp
vatten till över 200 oC, på så sätt får
du ångtrycktvättning som effektivt kan
rengöra tuffa smutsansamlingar och
sterilisera ytor. Fråga din leverantör av
högtryckstvättar för att få hjälp att välja
rätt maskin.

6. Se till att högtryckstvätten har stora
hjul för att skjuta på, dra eller manövrera
på olika underlag.

7. Beakta hela anläggningens utform-
ning. Med högtryckstvätt kan du enkelt
rengöra golv och bearbetningsutrustning,
men maskinerna kan även göra ett bra
jobb på lastområden eller utomhus.

8. Se till att alla viktiga delar är enkla
att komma åt och kontrollera, så att
service och underhåll kan utföras snabbt.
Om budgeten tillåter det, köp en maskin
med diagnostikfunktion som ger under-
hållsvarningar.

VILKEN TVÄTT SKA DU VÄLJA?
Rätt högtryckstvätt för företaget beror på uppgiften, eller 
snarare, uppgifterna. Daglig rengöring av samma stora om-
råden talar för ett stationärt flertryckssystem, där flera kan 
ansluta till fast monterade rör och rengöra samtidigt. Trycket 
och mängden vatten styrs från respektive spolrör. Är uppgifterna 
mer spridda i företaget, utomhus eller till och med ute på 
upp drag i form av tak- eller terrasservice, är det en eller flera 
bensin- eller dieseldrivna bärbara högtryckstvättar eller inbyg-
gda släpvagnslösningar. Gå efter den högtryckstvätt som har 
temperatur, tryck och vattenmängd för att lösa den största av 
uppgifterna i företaget. När tvätten kan hantera din största up-
pgift, är det bara att justera vattenmängd, tryck, temperatur och 
tillbehör när du behöver fixa de lite mindre.

LÖSNINGAR FÖR ALLA UPPGIFTER
För att få ut mesta möjliga av din högtryckstvätt erbjuder vi ett 
väl genomtänkt utbud av tillbehör som gör att du kan optimera 
din högtryckstvätt för att passa dina rengöringsbehov och du 
blir mer bekväm med arbetsuppgifterna. Till exempel, med det 
innovativa 4-in-1 spolröret finns fyra olika typer av munstycken 
som kan hantera de flesta rengöringsuppgifterna. Det är lätt att 
byta munstycket så att rengöringen kan göras ännu mer effek-
tivt. Eller kortare spolrör för trånga utrymmen, tunnor och mycket 
mer. Visste du att du också kan använda högtryckstvätten för att 
suga hundratals liter vatten ur bassängen på mindre än en minut 
eller ta bort rost och färg med sandblästring. Men det är inte det 
enda. Med skumutrustning kan du lägga i kem till vattnet och 
påföra skum på dina föremål med det tryck och den temperatur 
du vill ha. Låt det sitta lite och skölj, så att du till exempel kan 
ha rena lastbilar och skåpbilar i en handvändning. Rengöring är 
kanske inte den roligaste uppgiften i världen. Men med Nilfisk 
får du ett jämnare resultat, snabbare - och det med kvalitets-
maskiner som är klara att jobba hårt dag efter dag. Det gör det 
lite roligare.



KAMPANJPRIS: 29.995:-MH 3C-145/600 PA
Kompakt enfas hetvattentvätt för allmän rengöring

Det är den perfekta hetvattentvätten för lättare rengöring inom exempelvis bilindustrin, 
hantverkare och mindre lantbruk.

• EcoPower panna med EcoMode funktion
• Ångfunktion
• 10 m högtrycksslang

MH 3C-180/780 PA
Kompakt hetvattentvätt för allmän rengöring

Det är den perfekta hetvattentvätten för lättare rengöring inom exempelvis bilindustrin, 
hantverkare och mindre lantbruk.

• EcoPower panna med EcoMode funktion
• Ångfunktion
• 10 m högtrycksslang

KAMPANJPRIS: 32.995:-

780 l/h  
Vattenmängd

180 bar  
Pumptryck

600 l/h  
Vattenmängd

145 bar  
Pumptryck

MH 4M-220/1000 FA
Prestanda, livslängd och ergonomi

MH 4M är utrustad med vår NA5-pump med tre kraftiga keramiska kolvar och passar till de lite 
mer krävande rengöringsuppgifterna i 4-6 timmar per dag.

• EcoPower panna med EcoMode funktion
• Högeffektiv 4-polig motor
• 10 m högtrycksslang

Mellanklass
hetvattentvättar

för dig som har behov av hög 
prestanda och stor effekt. Till 
uppgifter med mellantryck och 
vattenmängd. Avlägsnar enkelt 
olja, fett och vax.

860 l/h  
Vattenmängd

180 bar  
Pumptryck

KAMPANJPRIS: 41.995:-

MH 5M-210/1100 FA
Hög effektivitet och låg driftskostnad

MH 5M kombinerar låga driftskostnader, hög prestanda, användarvänlighet och bäst i klassen 
mobilitet med stor rengöringseffekt. Det är den perfekta hetvattentvätten till fordon och 
transport, lantbruk och industri.

• EcoPower panna med EcoMode funktion
• Flödesaktiverad avlastningsventil
• 10 m högtrycksslang

1100 l/h  
Vattenmängd

210 bar  
Pumptryck

KAMPANJPRIS: 49.995:-

HETVATTENTVÄTTAR FÖR EFFEKTIV RENGÖRING

Kompakt 
hetvattentvätt

för dig som har behov av lättare 
rengöring, som kräver mindre 
tryck och vattenmängd.

Samtliga priser är exkl. moms och gäller 1/3-31/7 2022. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i tekniska data, priser och tryckfel, samt utgående/utsålda produkter. 

GENOMSNITTL. ANV I TIM PER DAG

2

GENOMSNITTL. ANV I TIM PER DAG

2

GENOMSNITTL. ANV I TIM PER DAG

5

GENOMSNITTL. ANV I TIM PER DAG

5



E 145.4-9 X-TRA
En kraftfull, tyst konsumenthögtryckstvätt med lång 
hållbarhet. 

En kraftfull högtryckstvätten med robust, slitstark induktions-
motor klarar effektivt regelbunden rengöring runt hemmet.

• 9 m mjuk högtrycksslang och manuell
slangvinda
• Automatiskt start/stopp-system

MC 2C-120/520 XT
Kallvattentvätt till semiprofessionell användning

Kompakt 1-fas kallvattentvätt för lågintensiv daglig 
användning. 

• 4-in-1 spolrör med flera funktioner i en
• Slangrulle och 15m högtrycksslang
• Ny förbättrad pump
• Extern skumutrustning med 2,5 l tank

P 190-12
Högtryckstvätt av hög kvalitet för kraftfull rengöring 

Konstruerad för hållbarhet, utrustad med induktionsmotor 
och metallpump med extra tåligt cylinderhuvud av mässing. 

• 9 m stålarmerad högtrycksslang och manuell slangvinda
• Inbyggd funktion för dosering och reglering av
rengöringsmedel

Effektiv kallvattentvätt för hemmabruk

Till uppgifter med låg intensitet runt hemmet eller för 
enklare proffsrengöring någon timme per dag

500 l/h  
Vattenmängd

145 bar  
Pumptryck 650 l/h  

Vattenmängd

190 bar  
Pumptryck

520 l/h  
Vattenmängd

120 bar  
Pumptryck

KAMPANJPRIS: 3.295:-
KAMPANJPRIS: 5.795:-

KAMPANJPRIS: 5.995:-

KALLVATTENTVÄTTAR FÖR EFFEKTIV RENGÖRING

NYHET 2022 
UPPGRADERAD 

MODELL

Samtliga priser är exkl. moms och gäller 1/3-31/7 2022. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i tekniska data, priser och tryckfel, samt utgående/utsålda produkter. 

GENOMSNITTL. ANV I TIM PER DAG

2

Semiprofessionell kallvattentvätt

Till lågintensitva uppgifter någon timme per dag. För 
användning av hantverkare, på små byggarbetsplatser, på 
mindre lantbruk eller mindre städbolag.

Semiprofessionell 
kallvattentvätt

Till lågintensitva uppgifter någon 
timme per dag. För 
användning av hantverkare, på 
små byggarbetsplatser, på mindre 
lantbruk eller mindre städbolag.

Skumutrustning
Ny skumutrustning med 
dedikerad förvaring av 
kemtanken, erbjuder 
klassens bästa kem-
hantering och säker 
transport.

Vattenmängdsreglering 
Ny enklare reglering 
av vattenmängd för att 
snabbt kunna anpassa 
efter rengöringsuppgifter.

Slangrullestyrning
Ny funktion som hjälper 
till att styra slangens 
position när man 
använder slangrullen, 
resultatet är enklare 
enhandshantering.



MC 4M-160/620 XT
Kallvattentvätt med bra prestanda för tuffare jobb

Allsidig kallvattentvätt i mellanklassen - utrustad 
med skumutrustning som genererar ett tjockt 
lager med skum, som sitter kvar på ytan och ökar 
rengöringseffekten. 

• Mässingtoppstycke och keramiska kolvar
• Slangrulle och 15 m högtrycksslang

KAMPANJPRIS: 13.995:-
MC 3C-160/770 
Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

MC 3C är utvecklad till rengöringsuppgifter med låg 
intensitet ca 3 timmar dagligen. Servicevänligt system 
ger användaren möjlighet att hålla koll på oljenivån och 
därmed skydda pumpen

• Mässingtoppstycke och kolvar i rostfritt stål
• Skumutrusning för enkelt och ekonomiskt
sätt att påföra rengöringsmedel

KAMPANJPRIS: 9.995:-

MC 5M-200/1050 XT 
Allsidig och effektiv kallvattentvätt för hårt arbete

Denna tvätt är utvecklad för hårt arbete i lantbruket, 
industrin, bygg- och fordonsbranschen. Vi har 
kombinerat en enastående mobilitet och 
användarvänlighet med oöverträffad pålitlighet 
och ett kostnadseffektivt servicekoncept.

• Axialkolvpump, keramiska kolvar och
mässingtoppstycke
• Slangrulle och 15 m högtrycksslang

KALLVATENTVÄTTAR FÖR EFFEKTIV RENGÖRING

Kompakt kallvattentvätt

Till uppgifter med låg intensitet några timmar per dag 
och perfekt till mindre lantbruk, byggföretag, verkstäder, 
biluthyrningsföretag m.m.

Mellanklass kallvattentvättar

Till uppgifter med låg till medelhög intensitet och är det 
kraftfulla valet till mindre och mellanstora lantbruk, 
byggföretag, verkstäder, biluthyrningsföretag m.m.

Slangrulle
De flesta tvättar finns med 
eller utan slangrulle. Titta 
efter X i produktnamnet, 
då ingår slangrulle. Med 
en slangrulle kan du hålla 
ordning på vattenslangen, 
när den inte används. Du 
får också längre slang på 
slangrullemodeller.

KAMPANJPRIS: 23.995:-

620 l/h  
Vattenmängd

160 bar  
Pumptryck

770 l/h  
Vattenmängd

160 bar  
Pumptryck

1050 l/h  
Vattenmängd

200 bar  
Pumptryck

Samtliga priser är exkl. moms och gäller 1/3-31/7 2022. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i tekniska data, priser och tryckfel, samt utgående/utsålda produkter. 

GENOMSNITTL. ANV I TIM PER DAG

3
GENOMSNITTL. ANV I TIM PER DAG

4

GENOMSNITTL. ANV I TIM PER DAG

5



KALLVATENTVÄTTAR FÖR EFFEKTIV RENGÖRING HÖGTRYCKSTVÄTTAR FÖR EFFEKTIV RENGÖRING

HÖGTRYCKSTIPS

• Förvara aldrig tvätten där det är risk för minusgrader.

• Är du det minsta osäker på vattenkvalitén – montera ett filter på matarvattnet, vi har flera model-

ler att välja på.

• Anslut till ett eluttag med tröga säkringar – det gäller även automatsäkringar där de ska vara av

typen ”motorsäkringar”.

• Behöver du använda förlängningskabel, så ska den vara av samma typ eller grövre än maskinens

egna elkabel.

• Tvätteknik – lägg på rengöringsmedel på torr yta, nerifrån och upp, tvätta sedan objektet nerifrån

och upp – avsluta med att skölja på lågtryck uppifrån och ner.



INDUSTRIDAMMSUGARE FÖR ALLA VERKSAMHETER

OAVSETT 
RENGÖRINGSBEHOV 
- VI HAR LÖSNINGEN.

KONTAKTA OSS FÖR ETT 
BESÖK OCH EN OFFERT



ÅKBARA SKUR- OCH SOPMASKINER

OAVSETT RENGÖRINGSBEHOV 
FÖR DITT LAGER – VI HAR 
LÖSNINGEN. KONTAKTA 

OSS FÖR ETT BESÖK OCH EN 
OFFERT



M

FYRA SAKER ATT 
TÄNKA PÅ OM 
FARLIGT DAMM

Enligt EU-kommissionen har ordet ”damm” ingen exakt vetenskaplig betydelse, utan brukar benämnas som 
fast material som brutits ner till fina partiklar eller pulver. Storleken på dessa partiklar är en lika viktig faktor 
som deras kemiska natur, generellt sett så är de farligaste typerna av damm det som består av mycket små 
partiklar som är osynliga för blotta ögat, som exempelvis fint pulver.1
Damm delas in i tre olika klasser, baserat på dammets potentiella risker vid exponering: 

L (låg risk), M (medelhög risk) och H (hög risk).

L-klassat damm anses vara ofarligt i små mängder och inkluderar vanligt damm, som t.ex. smuts och
skräp som finns i hemmet.

M-klassat damm är farligt, men inte cancerframkallande, och inkluderar damm från vissa typer av trä,
cement, betong, bruk, fyllnadsmassa, färg, lack och damm från material som innehåller kvarts, t.ex.
sand eller grus.

H-klassat damm kan vara cancerframkallande och inkluderar damm som respirabelt kvarts, trädamm
från lövträd, mögelsporer, asbest, bly, mineralfiber, asfalt och syntetiska mineralfiber (t.ex. glasull).

2

Vid bearbetning kan damm ändra karaktär. Många M-klassade material kan orsaka H-klassat respirabelt 
kvartsdamm under byggarbetet, exempelvis när man bearbetar flinta, sandsten, granit eller betong med hjälp 
av slipning, sågning, skärning, bilning, fräsning, sandblästring eller borrning. På grund av denna risk rekom-
menderas starkt att man använder en H-klassad dammsugare.3
Här följer olika sätt att kontrollera exponering för farligt damm och samtliga av dessa är viktiga:
• Använd korrekt andningseller ansiktsmask
• Använd en H-klassad industridammsugare
• Använd verktyg som är anslutna till egen dammsugare eller till ett centraldammsugarsystem
• Sätt av tid för regelbunden rengöring Begränsa exponering för damm med praktiska åtgärder

4

HÄLSOFARLIGT DAMM



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.

HÄLSOFARLIGT DAMM

VEM ÄR I RISKZONEN? 
Alla som arbetar med 

material som kan generera 
H-klassat damm kan

exponeras.

HÄLSOFARLIGT DAMM



SÄKERHETSKLASSADE VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE

ATTIX 33-2M IC
Säkerhetsklassad dammsugare till 
M-klassat damm

Passar till alla uppgifter med upp-
samling av hälsofarligt damm 
inom industri, byggsektorn 
och motsvarande. InfiniCleanTM 

fullautomatisk filterrengöring.

• Inget utsläpp av M-klassat damm
• Antistatisk sugslang
• Tänk på att bearbetning av visst
M-klassat damm kan
generera H-klassat
damm

ATTIX 33-2H IC
Säkerhetsklassad dammsugare till 
H-klassat damm

Passar till alla uppgifter med 
uppsamling av hälsofarligt och 
cancerframkallande damm inom 
industri, bygg och motsvarande. Med 
InfiniCleanTM  fullautomatisk Nilfisk 
filterrengöring. 

• Inget utsläpp av H-klassat damm
• Antistatisk sugslang
• Dubbelt filtersystem (PTFE + HEPA,
99,995 % filtrering)

KAMPANJPRIS: 5.995:- KAMPANJPRIS: 9.495:-

M

M

ATTIX 44-2M IC
Nästa generations småskaliga skurmaskin

Passar till alla uppgifter med uppsamling av 
hälsofarligt damm inom industri, byggsektorn 
och motsvarande. InfiniCleanTM fullautomatisk 
filterrengöring.

• Inget utsläpp av M-klassat damm
• Antistatisk sugslang
• Tänk på att bearbetning av visst M-klassat
damm kan generera H-klassat damm

250 mbar  
Vakuum

30 l  
Behållare

4500 l/min  
Luftmängd

Behållar-
kapacitet

Luftmängd Vakuum

Behållar-
kapacitet

Luftmängd Vakuum

Behållar-
kapacitet

Luftmängd Vakuum

250 mbar  
Vakuum

30 l  
Behållare

4500 l/min  
Luftmängd

Behållar-
kapacitet

Luftmängd Vakuum

Behållar-
kapacitet

Luftmängd Vakuum

Behållar-
kapacitet

Luftmängd Vakuum

250 mbar  
Vakuum

42 l  
Behållare

4500 l/min  
Luftmängd

Behållar-
kapacitet

Luftmängd Vakuum

Behållar-
kapacitet

Luftmängd Vakuum

Behållar-
kapacitet

Luftmängd Vakuum

KAMPANJPRIS: 8.495:-

Samtliga priser är exkl. moms och gäller 1/3-31/7 2022. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i tekniska data, priser och tryckfel, samt utgående/utsålda produkter. 



VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE

BUDDY II 18 INOX
Kompakt grovdammsugare till 
hemmet

Nilfisk Buddy är en lätt och kompakt 
grovdammsugare till alla som vill kunna 
suga både vått och torrt - i hemmet, 
verkstaden eller till hobbyn.

Levereras med: sugslang 
1,9 m, sugrör plast, 
2 munstycken, filterelement 

KAMPANJPRIS: 995:-

200 mbar  
Vakuum

18 l  
Behållare

Behållar-
kapacitet

Luftmängd Vakuum

Behållar-
kapacitet

Luftmängd Vakuum

AERO 21-21 PC INOX
Kompakt våt-/torrsugare med filterrengöring

AERO 21 är den minsta i AERO serien i 
en kompakt design med semiautomatiskt 
Push&Clean filterrengöringssystem, blåsfunktion 
och praktisk förvaring av tillbehör. Denna modell 
har rostfri behållare. 

Levereras med: 
sugslang 2,5 m, sugrör 2-del alu, 
verktygsadapter, 3 munstycken, 
PET fleece filter 

KAMPANJPRIS: 2.495:-

210 mbar  
Vakuum

20 l  
Behållare

3600 l/min  
Luftmängd

Behållar-
kapacitet

Luftmängd Vakuum

Behållar-
kapacitet

Luftmängd Vakuum

Behållar-
kapacitet

Luftmängd Vakuum

AERO 26-21 PC
Kompakt våt-/torrsugare med 
ergonomisk design

En lättviktsmaskin till medarbetare i 
industrin, bilbranschen samt bygg- och 
anläggningssektorn med semiautomatiskt 
filterrengöringssystem, ergonomisk design 
och praktisk tillbehörsförvaring. KAMPANJPRIS:

Levereras med: 
sugslang 3,5 m, sugrör 2-del förkr. 
stål, verktygsadapter, 4 munstycken, 
PET fleece filter 

2.195:-

210 mbar  
Vakuum

25 l  
Behållare

3600 l/min  
Luftmängd

Behållar-
kapacitet

Luftmängd Vakuum

Behållar-
kapacitet

Luftmängd Vakuum

Behållar-
kapacitet

Luftmängd Vakuum

AERO 31-21 PC INOX

Rostfri våt-/torrsugare med 
filterrengöringssystem och stor kapacitet

AERO 31 INOX är den största modellen i AERO 
serien. Det är en kraftfull och lätt våt-/torrsugare 
med ergonomisk design till professionella 
hantverkare. Den har semiautomatiskt Push&Clean 
filterrengöringssystem, blåsfunktion samt praktisk 
förvaring av tillbehör. Eluttag för elverktyg med 
automatisk start/stopp av sugaren samt rostfri 
stålbehållare med robust hjulram 
och lyfthandtag. 

Levereras med: 3,5 m 
sugslang, sugrör 2-del förkr. stål, 
verktygsadapter, 4 munstycken, 
filter PET fleece

210 mbar  
Vakuum

30 l  
Behållare

3600 l/min  
Luftmängd

Behållar-
kapacitet

Luftmängd Vakuum

Behållar-
kapacitet

Luftmängd Vakuum

Behållar-
kapacitet

Luftmängd Vakuum

KAMPANJPRIS: 2.795:-

Samtliga priser är exkl. moms och gäller 1/3-31/7 2022. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i tekniska data, priser och tryckfel, samt utgående/utsålda produkter. 



VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE

ATTIX 751-61 VATTENSUGARE
Stor kapacitet med automatisk tömningspump 
för krävande uppsugning av vätska

ATTIX 7 VATTENSUGARE är utrustad med en 70 liters 
behållare och automatisk tömningspump, som gör 
att du kan arbeta mycket lång tid utan att tömma 
behållaren. Denna vattensugare är speciellt utvecklad 
för att klara att suga upp stora mängder vatten vid en 
översvämning. 

Levereras med: våtfiltersil
Slang och munstycke ingår ej.

KAMPANJPRIS: 17.995:-

VERKSTADSKIT 
6 delar 36 mm. Passar till våt-/torrdammsugare 
från Nilfisk

DRÄNERINGSSLANG 15 M
Till dränkbar pump. Passar till ATTIX 751

 KAMPANJPRIS: 1.495:-

KAMPANJPRIS: 1.495:-

230 mbar  
Vakuum

70 l  
Behållare

3600 l/min  
Luftmängd

Behållar-
kapacitet

Luftmängd Vakuum

Behållar-
kapacitet

Luftmängd Vakuum

Behållar-
kapacitet

Luftmängd Vakuum

ATTIX 40-01 PC INOX

Våt-/torrsugare med robust rostfri 
stålbehållare

Vått eller torrt - när det krävs hög prestanda 
i kombination med en stark rostfri behållare. 
Den robusta och lätthanterliga rostfria 
behållaren tillsammans med hög sugförmåga 
gör ATTIX 40 till den perfekta lösningen till 
kommersiell och industriell 
användning.

Levereras med: 3 m sugslang, 
rörböj rf stål, sugrör 2-del rf stål, 
2 munstycken, filter PET fleece

250 mbar  
Vakuum

37 l  
Behållare

3700 l/min  
Luftmängd

Behållar-
kapacitet

Luftmängd Vakuum

Behållar-
kapacitet

Luftmängd Vakuum

Behållar-
kapacitet

Luftmängd Vakuum

KAMPANJPRIS: 5.995:-

Samtliga priser är exkl. moms och gäller 1/3-31/7 2022. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i tekniska data, priser och tryckfel, samt utgående/utsålda produkter. 



SW900 + 105A GEL
Sop-/sugmaskin med hög prestanda 

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

• Full överblick över hela kontrollpanelen, som är enkel
att nå från förarplatsen
• Bekväm hantering tack vare det ergonomiska
handtaget

SW250 920
Manuell sopmaskin för snabbt och enkelt 
underhåll inne och ute

Sopmaskin som håller omgivningarna i bra skick. 
Jämfört med en manuell sopborste tar den upp och 
tar hand om damm, smuts, sand, spikar, skruvar, 
cigarettfimpar etc. upp till 6 gånger snabbare

• Mekanisk konstruktion som är i stort sett
underhållsfri
• Stabil maskin för utomhusbruk: Tålig, rostsäker
ram

KAMPANJPRIS: 3.295:-

Sopbredd Smutsbehållare Kapacitet

Sopbredd Smutsbehållare Kapacitet

Sopbredd Smutsbehållare Kapacitet

3680 m2/h  
Kapacitet

38 l  
Sopbehållare

920 mm  
Sopbredd

Sopbredd Smutsbehållare Kapacitet

Sopbredd Smutsbehållare Kapacitet

Sopbredd Smutsbehållare Kapacitet

2880 m2/h  
Kapacitet

60 l  
Sopbehållare

720 mm  
Sopbredd

KAMPANJPRIS: 64.995:-

SOPMASKINER FÖR SMÅ OCH STORA JOBB

Samtliga priser är exkl. moms och gäller 1/3-31/7 2022. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i tekniska data, priser och tryckfel, samt utgående/utsålda produkter. 



RENARE VERKSTAD OCH INDUSTRILOKAL

Golv 
Nilfisk erbjuder ett komplett golvrengöringsprogram baserat på det 
aktuella områdets storlek och vilka material/ämnen som behöver tas 
bort. För rengöring av kontor erbjuder vi mindre, tysta dammsugare. 
För lager och logistikanläggningar ger våra kombiskurmaskiner optimal 
hygienstandard, tar snabbt bort smuts och förbättrar arbetsplatssäkerheten. 
Nilfisk industridammsugare och centraldammsugarsystem är konstruerade 
för snabb hantering av alla typer av produktionsavfall och ger på så 
sätt fullständig hygienöverensstämmelse och bidrar till säkrast möjliga 
arbetsmiljö.

Ugnar
Genom att hålla ugnens insida fri från brända smulor, mjöl och annat 
produktionsavfall förebygger man risken för förorenade produkter. 
Nilfisk rekommenderar att man använder industridammsugare med vårt 
självsläckande Nomex®-filter. Du kan även specialanpassa våra dammsugare 
med ett brett sortiment av tillbehör, speciellt utvecklade för hantering av 
heta material.

Laboratorier
Er livsmedelsanläggning kan vara klassad som explosionssäker miljö, 
framförallt om produktionen omfattar mjöl, socker eller annat material som 
är klassat som lättantändligt. Genom att använda ATEX-, Hazloc- eller IECEx-
certifierade industridammsugare från Nilfisk förbättras produktkvaliteten 
och säkerheten, samtidigt som man säkerställer att arbetsmiljön är ren 
och behaglig. Dessutom är Nilfisk industridammsugare konstruerade med 
en gnistfri konstruktion av rostfritt stål och har antistatiska slangar, båda 
dessa faktorer bidrar till att skydda operatörerna från de gnistor som kan 
uppkomma av statisk elektricitet.

Höghöjdsrengöring
Partiklar som samlas på takbjälkar och andra svåråtkomliga platser kan 
ofta skapa problem i en industriell anläggning. När partiklar faller ner i 
produktionslinjen eller maskinerna kan det orsaka tekniska fel och även 
förorena produkterna. Det kan vara svårt att rengöra ytor högt upp, men 
med Nilfisk industridammsugare kan arbetat utföras snabbt och enkelt: 
våra lösningar kan fås med specialtillverkade, lättanvända, FDA-godkända 
tillbehör, samtliga färgkodade enligt det färgkodningsprogram som normalt 
sett används inom livsmedelsindustrin.

Uppsugning av förpackningsspill
Nilfisk har ett brett urval av industridammsugare för uppsugning 
av tillverkningsrester, plast, papper och tyg som skapas inom 
förpackningsindustrin. Industridammsugare förebygger de kontinuerliga 
avbrott som normalt krävs för rengöring av skärmaskiner. Man undviker att 
sprida avfall i arbetsmiljön och ger er möjlighet att utföra realtidsbedömning 
av produktkvaliteten genom att innesluta allt fint pulver som kan innebära 
en risk för föroreningar.

LIVSMEDELSINDUSTRIN



Produktionslinjer 
Att följa ett rengöringsschema hjälper till att förebygga att era produkter 
kontamineras av brända smulor, mjöl och annat produktionsavfall och 
reducerar dessutom avfall i allmänhet. Sortimentet av trefasmaskiner 
är en mycket bra lösning för manuellt arbete på produktionslinjer. 
Rengöringsarbetet kan även utföras som en kontinuerlig cykel genom att 
fördela dammsugarpunkterna längs produktionslinjen och ansluta dessa till 
en trefas industridammsugare eller en centraldammsugare.

Produktionsområden
En ren miljö är själva grunden för att garantera kvalitet och säkerhet. 
Rengöring av golv och tillverkningslinjer samt alla aktuella system, är 
arbeten som Nilfisk mobila industridammsugare tar hand om. Enastående 
resultat uppnås med hjälp av tillbehör som snabbar upp och gör arbetet 
effektivare, det enda som krävs är några få minuter och resultaten syns 
direkt. Till stora produktionslinjer kan ett centraldammsugarsystem vara den 
bästa lösningen, eftersom flera operatörer samtidigt kan rengöra golv på 
olika våningar.

Uppsugning av vätska
Nilfisk tillverkar industridammsugare som är konstruerade för rengöring av
områden där man behöver ta hand om vätskor och fasta organiska material.
Det finns tre direkta fördelar: tidsbesparing, förbättrad miljöhygien och 
säkerhet, samt sänkta resurskostnader för underhåll.

Materialtransport
Nilfisk pneumatiska transportörer är konstruerade för transport av pulver 
och korn som släpps vid olika punkter, tider och i olika mängder. Genom 
att använda pneumatiska transportörer kan produkten transporteras från 
en enstaka punkt till flera destinationer samtidigt och vice versa. Hela 
överföringsprocessen sker hygieniskt med hänsyn till personalen och deras 
arbetsmiljö.

Tvättning av maskiner/fordon
Nilfisk högtryckstvättar gör utrustningen, transportörer och tankar rena på
djupet. Högtryckstvättar är snabba och effektiva, det perfekta valet för 
daglig rengöring av mindre områden, tack vare den kompakta, kraftfulla 
och tillförlitliga konstruktionen. Maskinerna kan även användas för att 
rengöra behållare och golv på lastnings- och lossningsområden. När 
det gäller större områden har, stationära lösningar blivit standard inom 
livsmedelsindustrin. De ger bra mervärde inom all rengöring, även under 
mycket krävande förhållanden och de är perfekta för att säkerställa 
hygieniska transporter och fordonsinteriörer.

LIVSMEDELSINDUSTRIN

RENARE VERKSTAD OCH INDUSTRILOKAL



Golv 
Föroreningar från vanligt damm och smuts till olja och skräp är vanligt 
förekommande inom industrimiljöer och detta kräver golvrengöring av 
industrikvalitet. Nilfisk tåliga, högpresterande rengöringsutrustning klarar enkelt 
dessa utmaningar och förbättrar produktiviteten utan att behöva omfattande, 
krävande underhåll.

Additiv tillverkning (3D printning)
Det går inte att komma ifrån avfall inom additiv tillverkning, avfallet är olika 
typer av rester som måste tas bort för att undvika korskontaminering och 
för att säkerställa optimal produktkvalitet. Många av dessa rester har hög 
explosionsrisk, därför har Nilfisk konstruerat ett specifikt utbud av ATEX-certifierade 
industridammsugare, utrustade med specifika behållare för vätskeseparation, som 
samlar upp pulver och neutraliserar dessa genom att dränka dem i mineralolja.

Uppsugning av vätska från tankar
Inom mekanisk tillverkning behöver man ständigt suga upp olja, emulsioner,
kemiska lösningar och vatten. Med en Nilfisk VHO-industridammsugare blir denna 
rengöring både kostnadseffektiv och tidsbesparande. VHO-serien tar upp och 
mikrofiltrerar både fasta ämnen och vätskor, vätskan kan matas ut under tryck, 
vilket underlättar trumförvaring eller utmatning till avsedda kärl. Emulsioner kan 
filtreras och återanvändas, dessutom reduceras den tid som läggs på rengöring och 
underhåll av maskinerna och kringliggande områden.

Uppsugning av spån/olja och oljeåtervinning
En Nilfisk industridammsugare tar snabbt bort metallspån från maskinverktygen 
efter varje arbetscykel, även om spånen är blandade med någon typ av vätska 
(till exempel olja, kylmedel eller emulsion). Fasta och flytande komponenter 
separeras via makrofiltrering så att emulsionen kan återanvändas. Därför är 
industridammsugare det mest effektiva redskapet för att tömma tankar med 
olja och spån. Manuell rengöring av en 1 000 liters tank skulle ta nästan fem 
timmar för två personer, samma arbete tar bara 2,5 timme med en avsedd 
industridammsugarlösning.

Maskinverktyg
Genom att hålla era maskinverktyg i bästa möjliga skick bibehålls
produktionens effektivitet, maskinerna kräver mindre underhåll och ni undviker 
kostsamma stillestånd.

Avfettning
En Nilfisk hetvattenhögtryckstvätt är det perfekta verktyget för att ta bort olja
och andra smörjmedel från maskiner och golv. Med korrekt förfarande är
utrustningen helt avfettad och redo för drift, samtidigt som era golv hålls
rena och säkra för trafik.

METALLINDUSTRIN

RENARE VERKSTAD OCH INDUSTRILOKAL RENARE VERKSTAD OCH INDUSTRILOKAL



RENARE VERKSTAD OCH INDUSTRILOKAL

Nilfisk servicelösningar säkerställer att din rengörings-
utrustning är redo att prestera när du behöver den, med 
maximal prestanda och minsta möjliga stilleståndstid.

Med hjälp av våra skickliga tekniker kan du maximera den långsiktiga lönsam-
heten för din rengöringsverksamhet under utrustningens hela livscykel – och 
hålla verksamheten igång.

FÖRDELAR:
• Optimera driften med förebyggande underhåll samt reparation och

renovering
• Bevara utrustningens värde genom dokumenterad service och

Nilfiskcertifierade reservdelar
• Se till att underhållskostnaderna hålls nere och är förutsägbara

KONTAKTA PUMPSERVICE FÖR ATT PRATA 
SERVICEAVTAL: 
Tel: 026 140449
E-post: info@pump-service.se
www.pump-service.se

Håll er verksamhet 
igång med Nilfisk 
service  Med

 serviceavtal
 får du alltid
 24 månaders

garanti



Våra produkter  
finns hos 
Pumpservice
Med butik och servicecenter är Pumpservice 
alltid redo att hjälpa dig!

Beställ dina produkter:
Kontakt: Niklas Tallberg
Telefon:  026-148872
Mail:       n.t@pump-service.se




