MC 2C 120/520 XT

Kallvattentvätt till semiprofessionell användning
Artikelnr.: 128470136

MC 3C 170/820 XT

Kampanjpris:

4.795:-

Bra rengöringseffekt, professionell
spolutrustning, lätt att förvara och
manövrera runt med.

Rek. ca-pris:

8.730:-

Kampanjpris:

9.895:Rek. ca-pris:

15.490:-

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

Kompakt kallvattentvätt med
extern skumutrustning
Artikelnr.: 107146384
Utvecklad till rengöringsuppgifter med
låg intensitet (1-2 tim/dag) och perfekt till
mindre lantbruk, byggföretag, verkstäder,
biluthyrningsföretag m.m.
• Tryckaktiverad avlastningsventil
• Mässingtoppstycke och rostfria kolvar
• Optimal förvaring och användarvänlig
hantering av spolhandtag, slang och kabel
• 15 m högtrycksslang och slangrulle

120

520

170

820

Pumptryck

Vattenmängd

Pumptryck

Vattenmängd

bar

l/tim

bar

MH 2C 190/780 X

En utveckling inom hetvattenrengöring

Kampanjpris:

19.995:-

Artikelnr.: 107145014
En kompakt hetvattentvätt med robust
design och några av de funktioner man traditionellt bara ser på de större tvättarna.
• Internt högtrycks kem-system med sugslang och doseringsventil
• 15 m högtrycksslang och slangrulle
• Universal Plus spolrör
• Ergo tillbehörssystem

Rek. ca-pris:

36.710:-

E 160.1-10 H X-TRA

En mycket kraftfull, tyst
högtryckstvätt
Artikelnr.: 128471195
Från skonsam rengöring av mjuka och ömtåliga
ytor till effektiv borttagning av ingrodd smuts.

780

Pumptryck

Vattenmängd

bar

l/tim

Kampanjpris:

2.995:Rek. ca-pris:

5.596:-

Den är utrustad med en robust, slitstark induktionsmotor och en tio meter lång, stålarmerad
högtrycksslang som ger stor räckvidd.

160

500

Pumptryck

Vattenmängd

bar

190

l/tim

Wijklunds Järn
Murarevägen 57 311
36 Falkenberg

l/tim

1

ATTIX 33-2L IC

Certifierad våt-/torrsugare till allround
användning
Artikelnr.: 107412103
För allround användning med fullautomatisk Nilfisk filterrengöring - InfiniCleanTM. Passar till alla uppgifter med
allmänt damm inom industri, bygg och motsvarande.
• Inget utsläpp av L-klassat damm
• 30-liters behållare med länkhjul fram

AERO 21-01 PC

Kompakt våt-/torrsugning med AERO 21
Artikelnr.: 107406600
AERO 21 är den minsta i AERO-serien i en kompakt design med semiautomatiskt Push&Clean filterrengöringssystem, blåsfunktion
och praktisk förvaring av tillbehör.
3600

Kampanjpris:

l/min

L

995:-

Luftmängd

210

Rek. ca-pris:

mbar

1.660:-

Vakuum

20
liter

Kampanjpris:

4.995:Rek. ca-pris:

6.960:-

Kampanjpris:

Behållare

3.295:-

ATTIX 30-21 PC

Våt-/torrsugare med Push&Clean
semiautomatisk filterrengöring

Rek. ca-pris:

5.300:-

Artikelnr.: 107407544
ATTIX 30 är en kompakt och mobil våt-/torrsugare
med mycket hög sugförmåga.

4500
l/min

Luftmängd

250

30

mbar

Vakuum

liter

Behållare

3700

250
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l/min
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SCRUBTEC 453 B

FLOORTEC 592M

Hög effektivitet och enkel användning

Imponerande effektiv

Artikelnr.: 9087333020

Artikelnr.: 50000496

Hög rengöringseffekt i en enkel maskin som får arbetet
gjort. Lätt att underhålla.
Levereras med: Batteri, laddare, borste och sugblad.

Det har aldrig varit enklare att hålla
lokalerna rena och inbjudande för
kunder och medarbetare. Den nya
gå-bakom sopmaskinen från Nilfisk
är imponerande effektiv för användning både ute och inne. Jämfört med
en vanlig sopborste samlar den upp
damm, smuts, sand, muttrar, cigaretter osv. upp till 6 gånger snabbare.

Kampanjpris:

39.995:-

• Dammfilter medföljer för bättre
dammkontroll
• Stor skräpbehållare med bärhandtag

Rek. ca-pris:

64.790:-

530
mm

Skurbredd

40/45
liter

Renvatten-/
smutsvattentank

Kampanjpris:

2120
m2/tim

Kapacitet

920

38

3680

Sopbredd

Smutsbehållare

Kapacitet

mm

liter

m2/tim

2.895:Rek. ca-pris:

4.190:-

