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MC 7P-195/1280 FA
Effektiv vasker til tunge  
og intensive oppgaver

Artikkelnr.: 107146803
En meget god kaldtvannsvasker  
til alle formål.
• Høytrykkslange, 10 m
• PowerSpeed Vario Plus lanse
• Tornado Plus lanse m/

trykkregulering

MC 4M-180/740 XT
Mobil kaldtvannsvasker

Artikkelnr.: 107146411
Er beregnet til lettere 
rengjøringsoppgaver som  
krever stor fleksibilitet.
• Høytrykkslange 15 meter
• 4-i-1 lanse
• Slangetrommel

MH 4M-200/960 FAX
Mobil varmtvannsvasker

Artikkelnr.: 107146923
Er velegnet til den litt mer 
krevende rengjøringen i  
4-6 timer om dagen.
• EcoPower brenner
• Slangetrommel 
• 15 meter slange
• 4 Store hjul for enkel 

transport
• Flowaktivert 

avlastingsventil for myk 
start

MH 7P-180/1260 FAX
Til krevende oppgavene

Artikkelnr.: 107146983
Den optimale løsning til 
rengjøring av tanker til 
fiskeoppdrett. Fjerner enkelt 
olje, fett og algevekst.
• Dobbelt internt  

høytrykks-kjemisystem
• EcoPower brenner med 

EcoMode funksjon 
Dampfunksjon

• Slangetrommel med 20 
meter høytrykkslange

KAN  LEVERES MED RUSTFRI  SPIRAL

MC 4M-180/740 XT MC 7P-195/1280 FA MH 4M-200/960 FAX MH 7P-180/1260 FAX 
Pumpetrykk, bar 180 195 200 180

Vannmengde, l/time 740 1280 960 1260



SC UNO 7P-180/1200 SC DUO 7P-180/2400 SH SOLAR 7P-170/1200 D
Pumpetrykk, bar 180 180 170

Vannmengde, l/time 1200 2400 1200

SH SOLAR 7P-170/1200 D 
Dieseldrevet stasjonær varmtvanns 
høytrykksvasker

Artikkelnr.: 107370070
• Mange opsjoner tilgjengelig
• Rustfri ramme
• Pulverlakkert kabinett

SC UNO 7P-180/1200 
Stasjonær 1-pumpe kaldtvannsvasker  
i en serie maskiner med vannmengde 
1050–2500 l/t

Artikkelnr.: 107340541
• Kompakt vegghengt modell
• Flere opsjoner tilgjengelig

SC DUO 7P-180/2400 
Stasjonær 2-pumpe kaldtvannsvasker 
i en serie maskiner med vannmengde 
2400–5000 l/t

Artikkelnr.: 107340620
• Gulvstående
• Flere opsjoner tilgjengelig
• 1–2 brukere



HØYTRYKKSVASKERE  
TILBEHØR 

DOBBEL LANSE 
UTEN DYSE

Artikkelnr.: 106402150
• 10 cm

SLANGETROMMEL

Artikkelnr.: 106403131
• Veggmontert med 20 m 

høytrykkslange
• Automatisk inntrekk av slange

HYDROSCRUB P500

Artikkelnr.: 106403158
• Gulvvasker for større flater
• Leveres uten dyser
• 500 mm vaskebredde
• Rustfri

HYDROSCRUB P400

Artikkelnr.: 106403157
• Gulvvasker for større flater
• Modellen leveres uten dyse
• 400 mm vaskebredde

FLEXILANSE  
ENKEL Å JUSTERE 

Artikkelnr.: NO15192985
• Leveres uten dyse
• Finnes i forskjellig lengder

TELESKOPLANSE

Artikkelnr.: NO15192986 (5,6 m)
Artikkelnr.: NO15192987 (7,2 m)
• Leveres i to lengder – opp til 5,6 m  

og opp til 7,2 m
• Leveres uten dyse

En partner skal vite  
hva som kreves i  
næringsmiddelindustrien.  
Det gjør Nilfisk.

Nilfisk løsninger brukes i 
næringsmiddelindustrien 
for å forbedre effektivi-
teten, øke sikkerheten 
og opprettholde  
et høyt hygienenivå.  
Alle våre løsninger 
er ATEX-sertifiserte 
og samsvarer med 
GMP-standardene. 

SLANGETROMMEL  
U/SLANGE

Artikkelnr.: 106403168
• Rustfri
• Automatisk inntrekk



STORSKALA RENGJØRING  
I KREVENDE MILJØER

SC DELTA  
STASJONÆR KALDTVANNSVASKER

Multipumpe-funksjon med multi-trykksystem. 3, 4 eller 6 pumper med mulighet 
for opptil 12 brukere samtidig. Variabelt trykk fra 35–160 bar.
• Bruker 1 ønsker 40 (lavtrykk)
• Bruker 2 ønsker 80 bar (mellomtrykk)
• Bruker 3 ønsker 100 bar (høytrykk)

Justeres kun ved valg av rett lanse. Variabel vannmengde fra 4500–15000 l/timen.
Mulighet for 85 grader vann inn. Kontrollpanel for avanserte funksjoner.  
Billigere installasjon / 1 rørgate.

STASJONÆR HØYTRYKKSVASKER

•  MULIGHET FOR 36 BRUKERE  
(VED 3 MASKINER)

• TRYKK: 35–160 BAR 

• 3, 4 ELLER 6 HØYTRYKKSPUMPER

•  DISPLAY FOR FJERNOVERVÅKING 
(TILLEGGSUTSTYR)



SC351 KOMPLETT
Til daglig rengjøring av mindre 
områder

Artikkelnr. 9087341020
• Svært brukervennlig 

gulvvaskemaskin. Ideell til trange 
områder, og mellom bord og 
stoler

• Vasker og tørker i alle retninger
• Vaskebredde 37 cm

Leveres med:
• Innebygget lader, børste og 

batteri

SC401 43 BD COMPLETE
Høy og jevn rengjøringsytelse 
time etter time 

Artikkelnr.: 9087398020
Nilfisk SC401 er en gå-bak gulvvasker 
som er designet for å sikre bedre 
produktivitet og redusere de 
samlede rengjøringskostnadene. 
SC401 er egnet til sykehus, skoler, 
kontormiljøer, kjøpesenter, 
sportssenter og lignende.

• Lavt energiforbruk. Børstemotor 
med hastighetsregulering 
avhengig av gulvets tilstand. 
Vasker og tørker i alle retninger

• Høy produktivitet
• Ergonomisk og brukervennlig
• Leveres med: Innebygget 

batterilader, vedlikeholdsfritt 
batteri, kjemidoseringssystem, 
børste og Padholder

Finnes også uten drift på hjul:
Artikkelnr. 9087390020 SC401  
43 B FULL PKG

SC500 53 B FULL PKG
Vår bestselger – økonomisk og 
brukervennlig maskin

Artikkelnr.: 9087400020
SmartKeyTM upgrade
Konstruert til å forbedre  
produktiviteten og redusere de  
samlede rengjøringsutgiftene.

• 53 cm børstedekk med 
hastighetsregulering som  
tilpasser seg gulvets tilstand

• Børstedekket heves/senkes 
elektronisk

• Automatisk regulering av 
rengjøringsmiddel/vann tilpasses 
gulvvaskerens hastighet

• Dobbelt børstetrykk kan aktiveres 
etter behov

Leveres med: 
• Innebygget lader, batterier og børste

SC6000
Effektiv rengjøring av  
store arealer

Sitte-på gulvvasker til rengjøring  
av store innendørs arealer.  
Med SmartFlowTM funksjon.  
Finnes i flere konfigurasjoner,  
blant annet med sylinder og disk.

• Meget god opptørking med mulighet 
for dobbel sugemotor

• Elektronisk klikk-på-system til 
enkel installasjon av børster eller 
padholdere

• Velegnet til alle gulvtyper

SC100 E PREMIUM SC 250 34C B SC500 53 B SC6000
Vaskebredde, mm 310 340 530 863

Rent/Skittenvannstank, liter 3/4 6/6 45/45 190/190

Produktivitet, m2/t 620 1360 2650 7740

DRIFT PÅ 
HJUL



SALMAR BYGGET I 2017
– nytt settefiskanlegg i Tranøy på Senja. 

Dette er et smoltanlegg på 14500 m2 som vil produsere ca 15 millioner 
smolt pr år. Med 17000 m3 med karvolum fordelt på 48 kar.

Når verdens største og mest moderne anlegg skulle bygges var 
renholdet viktig, Nilfisk var tidlig inne og fikk være med i prosjektfasen. 
Det ble da levert et skreddersydd anlegg bestående av 3 stk SC DELTA. 
Én for spyling og én for kjemi og én for desinfeksjon. 40 slangetromler 
med diverse forskjellig lanser.

– Anlegget fungerer utmerktet og i henold til det vi så for oss da vi startet 
prosjektet, sier teknisk leder Einar Rochmann, og legger til  
at de er meget fornøyd med løsningen og oppfølgingen fra Nilfisk.



SERVICE & 
VEDLIKEHOLD

Registrer din nye rengjøringsmaskin  
og få en gratis servicesjekk på den  
nye maskinen.

Ved tegning av serviceavtale på ny 
maskin, gis det utvidet garanti på den  
nye maskinen.

Laksesystemer AS
Torlandsvegen 7, 4365 Nærbø
Tlf: 51 43 39 60
E-post: post@laksesystemer.no
www.laksesystemer.no

Vi vet at ulike kunder har forskjellige behov 
for service. Når du inngår en serviceavtale 
med Nilfisk, har du mulighet til å velge mellom 
forskjellige serviceløsninger: 

• Nilfisk STANDARD
• Nilfisk PLUS
• Nilfisk PREMIUM

Løsningene omfatter fra 1–4 årlige 
servicebesøk, mulighet for 24 timers 
responstid mv. 

 
Se mer på www.nilfisk.no eller kontakt  
vår serviceavdeling på tlf. 22 75 17 75
service.no@nilfisk.com

STANDARD PLUS PREMIUM


