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Nilfisk Liberty SC50

FRIE HÆNDER
TIL ANDRE OPGAVER
Med 100 års erfaring bag udviklingen og markedets
mest avancerede robotteknologi i ryggen, repræsenterer
den selvkørende Nilfisk Liberty SC50 vores mål om at
tilbyde verdens mest intelligente rengøringsløsninger.

Kontakt din lokale
forhandler for yderligere oplysninger
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NILFISK TIDSLINJE
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1958

Nilfisk bliver grundlagt
i Danmark af P.A. Fisker
og H.M. Nielsen.

Nilfisk udvikler og patenterer
den første elektriske støvsuger i
Europa. Den får modelnavnet “C1”
og kommer til at revolutionere
rengøringen. Den bliver selve
grundstenen for Nilfisk.

Den første gulvvasker lanceres.
Gulvpleje skal senere udvikle
sig til den største produktserie
i sortimentet.

Nilfisk starter produktionen af
den ikoniske G70-støvsuger til
private og professionelle. Det er
den første Nilfisk-støvsuger med
støvsugerpose.

GULVPLEJE

STØVSUGERE
Vi er verdens førende producent
af rengøringsmaskiner til
gulvpleje, og grunden er enkel:
uovertruffen teknologi, forbilledlig
ressourceudnyttelse og suveræn
ydeevne på tværs af en lang række
walk-behind- og ride-on-modeller.
Gulvpleje fra Nilfisk sætter dig
i stand til at få dine gulve til at
tage sig godt ud dag efter dag,
år efter år.
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Nilfisk lagde ud med Europas
første elektriske støvsuger, og
i dag hjælper vi vores kunder med
at håndtere alt fra almindeligt snavs
og spild til eksplosive rester og
kræftfremkaldende støv. Mange
af vores støjsvage professionelle
modeller kan anvendes i dagtimerne,
mens vores industrimodeller giver
optimal sikkerhed på arbejdspladsen.
Vi er endda leveringsdygtige i
kundetilpassede løsninger til centrale
sugesystemer og fremføring i
pneumatisk produktion.

EN NY GLOBAL DEFINITION
AF RENGØRING
Alle Nilfisks kunder deler vores overbevisning
om, at en højere rengøringsstandard giver bedre
resultater, uanset hvor standarden anvendes. Vores
forretningspartnere har en særlig interesse i optimal
præsentation, beskyttelse og produktivitet – ofte
alle tre ting samtidig.
Vores omfattende portefølje omfatter forskellige
løsninger, der sætter enhver virksomhed eller
institution i stand til at gå ud over det umiddelbare
indtryk af renhed. Den viden, der er brug for til at
opfylde kravene til uovertruffen kompleksitet, og
supporten i forbindelse med ekspertserviceydelser
fra Nilfisks teknikere, gør det muligt for os effektivt
at imødekomme rengøringsbehovene, uanset art
og omfang.
Hos Nilfisk er det vores mål at være partner
hele vejen, fordi vi ved, at bedre rengøring er
ensbetydende med intelligent forretningsdrift fra
start til slut. Kontakt din lokale Nilfisk-forhandler
for at få mere at vide om, hvordan du kan udvikle
dine kunders muligheder, og lad os sammen levere
en højere standard for en renere, mere sikker og
mere produktiv verden.

1989

2004

2016

2017

Nilfisk
overtages af
NKT Holding.

Nilfisk overtager ALTOkoncernen, der blev dannet
seks år tidligere ved en
fusion af 10 globale brands i
rengøringsindustrien, blandt
andre Wap, KEW og Clarke.

Nilfisk præsenterer den første
banebrydende selvkørende
rengøringsteknologi, der gør
ubemandet rengøring mulig
– Liberty SC50.

NKT A/S opdeles i to
selvstændige virksomheder,
og Nilfisk børsnoteres som
et selvstændigt selskab på
Københavns fondsbørs.

HØJTRYKSRENSERE

SELVKØRENDE
Vores kraftige, meget
holdbare højtryksrensere
gør det nemt at rense selv meget
snavsede miljøer eller fjerne de
mest genstridige plamager fra
en hvilken som helst overflade.
Flytbare eller stationære,
elektriske eller brændstofdrevne –
der er en Nilfisk-højtryksrenser til
en hvilken som helst anvendelse,
du kan forestille dig.

Kravene til rengøring er
stigende over hele verden
Vores bestræbelser på at være
førende inden for intelligent rengøring har derfor ført til udviklingen
af selvkørende robotteknisk udstyr.
Programmerbare, intuitive løsninger
som Nilfisk Liberty SC50 gør det
muligt for dine medarbejdere at
fokusere på de opgaver, der har
størst værdi menneskeligt set. Det
kan øge produktiviteten markant.
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GULVVASKERE

BESTILLINGSNR. 107408100

BESTILLINGSNR. 9087380020

BESTILLINGSNR. 9087341020

SC100 E BASIC

SC250 34C B

SC351 COMPLETE

PERFEKT RENGØRING AF MINDRE
AREALER

FEJER, VASKER OG TØRRER GULVET HELT
IND I HJØRNERNE

TIL DAGLIG RENGØRING AF MINDRE
OMRÅDER

Lad moppen og gulvspanden stå. Med SC100
kan du både køre forlæns og baglæns. Du får
gulvvask og tørring i en arbejdsgang. Så er
gulvet klar til brug med det samme.

Kompakt gulvvasker til hurtig og effektiv rengøring af hårde gulve. SC250 er batteridrevet
og fejer, vasker og tørrer gulvet på samme tid
med høj hastighed og stor effektivitet.

SC351 er næste generation af
rengøringsmaskiner. Du får pålideligt
rengøringsudstyr af høj kvalitet.

• Ensartet dosering giver mindre risiko
for bakterier og genstridigt snavs

• Nem service og vedligehold uden brug
af værktøj

• Støjsvag og velegnet til rengøring
i dagtimerne. Justerbar børstedæk
og vandforsyning

• Let transport og ergonomisk betjening
med en eller to hænder

• Kraftfuld: Med Nilfisk højkvalitets 36V
Lithium batteri teknologi

• Nem vedligehold og udskiftning af
sugegummi uden brug af værktøj

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

• Vaskebredde 34 cm, rent-/snavsevandstank
6/6 liter

• Vaskebredde 37 cm, rent-/snavsevandstank
11/11 liter

FOR DETALJER OM VORES PRODUKTER, BESØG NILFISK.DK, ELLER KONTAKT DIN LOKALE NILFISK FORHANDLER
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DE BEDSTE TIPS
GULVPLEJE PÅ ET OPLYST
GRUNDLAG – HVER GANG
1. Brug den rigtige mængde vand og
kemikalier. Systemer som Nilfisk SmartFlow justerer mængden af vand under
manuel rengøring, mens automatiske
gulvvaskere som Nilfisk Liberty SC50
selv klarer opgaven.
2. Den rigtige mængde rengøringsmiddel giver det bedste rengøringsresultat,
samtidig med at omkostningerne
holdes nede, og restkoncentrationer
forebygges. Nilfisk EcoFlex sørger automatisk for den korrekte dosering til en
lang række hårde overflader.
3. Hvis et område med meget trafik er
særlig beskidt, så rengør det to gange.
4. Effekten af en Diamond-rondel på et
marmor- eller terrazzogulv er imponerende. Prøv den, og se, hvad du er gået
glip af.
5. Hvis du har råd til det, så køb en ny
gulvvasker med alle ovenstående funktioner. Når først dine medarbejdere er
blevet oplært, vil rengøringsstandarden
blive markant bedre.

BESTILLINGSNR. 9087398020

BESTILLINGSNR. CM50000335-01

SC401 43 BD
COMPLETE

SC530 53 BD GO-LINE
COMPLETE

HURTIGERE, SMARTERE OG BEDRE

SIMPEL OG EFFEKTIV

Gør gulvrengøringen hurtigere - med en
kompakt og produktiv gulvvasker.

En omkostningseffektiv gulvvasker som
kan dække et større område på kort tid.
SC530 har en 61-liters beholder, der gør
den perfekt til større bygninger.

• Op til 4 timers kontinuerlig vask og
optørring på et fuldt opladet batteri
(batteri-version)
• Doseringssystemet sikrer mod overdosering
af rengøringsmidler
• Vaskebredde 43 cm, rent-/snavsevandstank
30/30 liter

• Indbygget køremotor gør maskinen let at
håndtere. Det ergonomiske design gør din
hverdag lettere
• Let adgang til batterier og kemikaliebeholder
• Vaskebredde 53 cm, rent-/snavsevandstank
61/61 liter

6. En cylindrisk børste giver et
fremragende resultat i en og samme
arbejdsgang, mens en roterende børste
med skiftende tryk kombineret med
vand, der pumpes ud, giver et ensartet
vandtryk og gør en bemærkelsesværdig forskel.
7. Bed producenten eller en distributør
om en grundig demonstration, så dine
medarbejdere får kendskab til de rigtige
metoder til, hvordan rengøringsmaskinen skal betjenes og vedligeholdes.
8. Oppetid er alfa og omega, så
prioriter forebyggende vedligeholdelse,
originale reservedele og pålidelig service, så din gulvvasker fungerer, som
den skal.
Mange års erfaring som førende
producent af rengøringsudstyr har gjort
Nilfisks gulvvaskere til de foretrukne, når det
gælder produktivitet og suveræne resultater.
Maksimal levetid, nem vedligeholdelse og
ekstrem brugervenlighed er kendetegnene
ved alle de gulvplejeløsninger, vi leverer.
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GULVVASKERE

BESTILLINGSNR. 9087400020

BESTILLINGSNR. 9087411020

BESTILLINGSNR. CM50000557-01

SC500 53 B COMPLETE

SC2000 53 B COMPLETE

ENKEL, PÅLIDELIG OG
OMKOSTNINGSEFFEKTIV GULVVASKER

ØG DIN EFFEKTIVTET BETYDELIGT

SC3500 GO FULL
COMPLETE

SC500 er designet til at nedbringe dine omkostninger gennem teknologisk innnovation.
Det gør det muligt at gøre rent i dagtimerne,
og reducerer dine rengøringsomkostninger.
• SmartFlowTM og EcoFlexTM systemerne
tilpasser mængden af rengøringsmiddel med
maskinens hastighed og gulvmaterialet
• SilenTechTM minimerer støj så maskinen kan
bruges i dagtimerne
• Vaskebredde 53 cm, rent-/snavsevandstank
45/45 liter

Micro ride-on gulvvasker til samme pris
som en walk-behind model.

LØSNINGEN DER GIVER HØJ
PRODUKTIVITET OG EFFEKTIVITET

• Let at manøvrere, selv på svært
tilgængelige steder

Hvis du har behov for større ydeevne fra
en mere effektiv gulvvasker, så er ride-on
gulvvaskeren SC3500 den ideelle løsning
til dig.

• SilenTechTM minimerer støj så maskinen
kan bruges i dagtimerne
• 70-liters tank giver op til 120 minutters
driftstid
• Vaskebredde 53 cm, rent-/snavsevandstank
70/70 liter

• Automatisk løftning/sænkning af børste
og sugefod. Hurtig, praktisk og ergonomisk
betjening
• Øget børstetryk giver bedre resultater på
kortere tid
• Vaskebredde 71 cm, rent-/snavsevandstank
110/110 liter

FOR DETALJER OM VORES PRODUKTER, BESØG NILFISK.DK, ELLER KONTAKT DIN LOKALE NILFISK FORHANDLER
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TWENEY LIMITED

RENGØRING AF EN HISTORISK BYGNING
SOM FORBEREDELSE TIL EN NY FREMTID
Tweney Retail Limited driver en Budgensdagligvarebutik på 150 m² nær Cheltenham,
Storbritannien. Den 10 år gamle plastgulvbelægning
skulle være fleksibel på grund af det ujævne gulv i den
historiske bygning, hvor Budgens-franchisebutikken
ligger. Den lyse gulvbelægning havde igennem mange
år været udsat for daglig håndmopning og havde
efterhånden fået et snavset udseende med mange
plamager. Med udsigten til at skulle udskifte hele
gulvbelægningen inden den officielle genåbning af
butikken i august 2019 besluttede indehaveren, Jerry
Tweney, at en dybderensning ville være en bedre
løsning. Et skift fra manuel til maskinel rengøring var
et nødvendigt skridt for at få en renere gulvbelægning
– og hos Nilfisk var vi glade for at kunne hjælpe.

“

Gulvets udseende i dag, sammenlignet med
hvordan tingene var tidligere i år, er helt
ekstraordinært.
Kunderne roser ofte gulvene, når de besøger os.
De tror, vi har udskiftet dem. Produktiviteten er
også steget markant: Vores medarbejdere brugte
tidligere næsten 40 minutter på at moppe dem
med koldt vand sammenlignet med 20 minutter
i dag.
De elsker vores Nilfisk SC351, fordi den kan
bruges i arbejdstiden uden at støje, og fordi den
efterlader gulvene tørre efter én arbejdsgang.

JERRY TWENEY
Tweney Retail Limited

RENGØRING MED RESSOURCEBESPARENDE PRÆCISION

Uanset hvad gulvpleje kræver, så gør Ecoflex arbejdet meget nemmere – og
mere effektivt. Gulvvaskere, der er udstyret med Ecoflex, giver dig mulighed
for at justere mængden af rengøringsmiddel, mens du gør rent, så uanset om
du har brug for et ekstra boost til de genstridige pletter eller rent vand til let
rengøring, så kan du være sikker på, at den rigtige løsning er klar.

BESTILLINGSNR. CM9087263020-06

BESTILLINGSNR. CM56601014-11

BESTILLINGSNR. 56116005

BR 752 ECOFLEX
COMPLETE

BR755

SC6000

FOKUS PÅ ERGONOMI OG MILJØ

EFFEKTIV RENGØRING AF STORE OMRÅDER

Fokus er for alvor er lagt på miljøet med
minimalt forbrug af vand og kemi, samtidigt
med ergonomi, effektivitet og pålidelighed.

SC6000 er næste generation ride-on
gulvvaskere med størrelsen, hastigheden og
teknologien til at rengøre store indendørs
områder - med ekstremt lave samlede
ejeromkostninger.

REVOLUTIONERENDE BØRSTEDÆK
- FREMRAGENDE YDEEVNE
Super lavt støjniveau, ergonomisk og et
kompakt design, der gør det muligt for
disse maskiner at rengøre næsten overalt.
• Ecoflex™ system minimerer den
miljømæssige belastning uden at
kompromittere ydeevnen
• Patenteret automatisk hastighedskontrol,
der øger operatørens sikkerhed markant
• Vaskebredde 71 cm, rent-/snavsevandstank
80/80 liter

• Vandtæt One-Touch™ kontrolpanel
forenkler brugen af maskinen og sikrer
optimale resultater
• Fleksibel software skræddersyr maskinen til
den specifikke opgave
• Mulighed for mere end 4,5 timers køretid
• Vaskebredde 71 cm, rent-/snavsevandstank
106/106 liter

• Pålidelig og robust konstruktion i en
kompakt størrelse. Giver ensartet rengøring
af mange forskellige typer gulve
• Ingen værktøjer er nødvendige for at
udskifte/ændre eller inspicere de vigtigste
komponenter på maskinen: børster,
sugefod og sideskørter
• Vaskebredde 86 cm, rent-/snavsevandstank
190/190 liter
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PROFESSIONELLE STØVSUGERE

BESTILLINGSNR. 107414284

BESTILLINGSNR. 41600821

BESTILLINGSNR. 41600841

VP300 HEPA NORDIC
TELESKOP

VP600 BATTERY

GD5 BATTERY

LEDNINGSFRI STØVSUGER MED
INNOVATIVE OG FLEKSIBLE FUNKTIONER

RYGSTØVSUGEREN DER GIVER STØRST
BEVÆGELSESFRIHED

V600 er en batteridrevet to-hastighedsstøvsuger, som giver fleksibilitet i vanskelige
miljøer, og sikker rengøring på de travleste
steder.

GD5 Battery er ledningsfri, kompakt og
bærbar. Alt hvad du har brug for, så du kan
arbejde effektivt uden at gå på kompromis.

DEN PÅLIDELIGE STØVSUGER TIL
HVERDAGSBRUG
Ergonomisk og let. VP300 er solidt
konstrueret, holdbar og driftssikker til de
lette til middelsvære rengøringsbehov.
• Effektiv filtrering med HEPA 13
udblæsningsfilter. En 10 liter støvsugerpose
giver færre poseskift
• Lavt lydniveau gør støvsugeren velegnet til
rengøring i dagtimerne

• Dual 36V lithium batterier med 40 minutters
ladetid giver høj produktivitet

• 36V batteriet giver op til 60 minutters
driftstid og giver høj produktivitet

• Lavt lydniveau på de typiske opgaver

• Høj sikkerhed på travle steder med et
ledningsfrit design

• Boost-funktion til de større opgaver

• Sugeeffekt 45/116 W, vakuum 9-13 kPa

• Sugeeffekt 45/116 W, vakuum 9-13 kPa

• Sugeeffekt 215 W, vakuum 22 kPa

FOR DETALJER OM VORES PRODUKTER, BESØG NILFISK.DK, ELLER KONTAKT DIN LOKALE NILFISK FORHANDLER
10

NILFISK MAGASIN 2020

DE BEDSTE TIPS
PROFESSIONELLE STØVSUGERE
ER BLANDT DE MASKINER, SOM
BENYTTES MEST I HVERDAGEN
1. Selv de mest pålidelige støvsugerfiltre skal udskiftes. Regelmæssig
udskiftning af HEPA-filtre er med til at
opretholde en høj hygiejne.
2. Sørg for, at dine medarbejdere ved,
at støvsugerposen skal udskiftes, før
den er fyldt helt op. Det er med til at
begrænse støvfrigivelse og mindsker
risikoen for spild.
3. Det første tegn på blokering er en
ændring i lyden fra støvsugeren. Så lyt
godt efter, og afhjælp blokeringen hurtigst muligt.
4. Pas på ryggen. Husk at have fokus
på ergonomi, og lad støvsugeren gøre
arbejdet.
5. Vælg en energieffektiv støvsuger for
at reducere de samlede omkostninger
over tid og forbedre din indsats i forhold til bæredygtighed.
6. Rul ledningen op hver dag. Start fra
rengøringsmaskinen, for at undgå at
den bliver beskadiget med tiden.
7. Brug en fugtig klud til at rengøre
støvsugeren, indvendig og udvendig.
Den ser pænere ud og holder længere.
8. Træk støvsugeren efter dig i stedet
for at bære den. Brug hjulene, og bær
den kun, hvis du skal ovenpå.
BESTILLINGSNR. 107417935

BESTILLINGSNR. 107415562

GD5 BACK PREMIUM

VP930 HEPA PLUS
NORDIC

HURTIG, EFFEKTIV OG ALTID KLAR TIL
BRUG
GD5 rygstøvsugeren er let, har et slidstærk
design og lavt lydniveau, kombineret med
høj kapacitet.

EN POPULÆR OG RESPEKTERET
ARBEJDSHEST

9. Støvsug kun trapper nedefra og op,
og stil støvsugeren neden for trappen.
10. Når støjen fra støvsugeren reduceres, kan der gøres rent i dagtimerne.
Det øger produktiviteten, og der kan
gøres rent uden at forstyrre nogen, når
der er mange mennesker til stede.

Effektiv og driftsikker til rengøring af
store arealer.

• HEPA-filter giver effektiv filtering
• Meget lavt støjniveau
• Forskellige størrelser beholdere matcher
dine behov

• HEPA-filter giver effektiv filtering

• 15 meter ledning

• To hastigheder på udvalgte varianter

• Sugeeffekt 225 W, vakuum 22 kPa

• Sugeeffekt 240 W, vakuum 23 kPa

Nilfisks støvsugere til professionel brug
er designet, så de giver en uovertruffen
kombination af ydeevne og bekvemmelighed.
Det kompakte design resulterer i høj manøvredygtighed, den solide, robuste konstruktion
sikrer pålidelige og enstartede resultater år
efter år, mens kvalitetsfiltrene er med til at
forbedre luftkvaliteten i ethvert miljø.
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FEJEMASKINER

BESTILLINGSNR. 50000494

BESTILLINGSNR. 908 4701 010

BESTILLINGSNR. CM9084110010-02

SW250

SW750 COMPLETE

SW900 84B COMPLETE

SÆT NY STANDARD FOR RENGØRINGEN

NEM OG LYDSVAG FEJNING

Effektiv med et lavt lydniveau gør det nemt
at holde inden- og udendørs arealer rene, så
de tager sig bedst ud.

Med justerbare koste, effektivt elektrisk
filterryster og et lydniveau på kun 59 dB, er
den batteridrevede SW750 klar til brug, både
inden- og udendørs.

STOR PRODUKTIVITET TAKKET VÆRE
FORBEDRET YDEEVNE

• Det direkte fejesystem sikrer en høj ydelse.
Mulighed for to sidekoste
• Det indbyggede filter forbedrer
støvkontrollen og øger komforten for
brugeren
• Fejebredde 70/92 cm, smudsbeholder
38 liter

• Mulighed for tæppe-kit til tæpperengøring
• Op til 3,5 timers driftstid med stort batteri
(tilbehør)
• Effektivt og intuitivt design mindsker
behovet for uddannelse
• Fejebredde 72 cm, smudsbeholder 60 liter

Vil du have større ydeevne og produktivitet?
SW900 er for operatøren der vil spare tid og
samtidig have optimal kontrol og komfort.
• Fuldt overblik over hele kontrolpanelet,
som er nemt at nå fra førerpladsen.
Ergonomisk betjeningshåndtag giver
bedre manøvrering
• Automatisk start/stop, når sidekosten
sænkes/hæves og elektrisk filterrystersystem
• Fejebredde 82,5/105 cm, smudsbeholder
60 liter

FOR DETALJER OM VORES PRODUKTER, BESØG NILFISK.DK, ELLER KONTAKT DIN LOKALE NILFISK FORHANDLER
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DE BEDSTE TIPS
LAD HVER ENESTE
FEJEOPGAVE GIVE MENING
1. Brug den automatiske rystefunktion
hvert 10. minut for at undgå tilstopning og opnå den optimale ydeevne.
2. Rens filtrerne en gang om måneden for at undgå tilstopning. Husk at
udskifte dem, inden blokering kommer
til at påvirke ydeevnen.
3. Sørg for, at børsterne hele tiden er i
kontakt med gulvet. Juster dem, i takt
med at de bliver slidt.
4. Husk, at højere hastighed ikke
påvirker resultatet. Så jo hurtigere et
område bliver fejet, desto hurtigere er
arbejdet gjort.
5. Hold enheden ren for at minimere
service og for at give medarbejderne
og kunderne et bedre indtryk.
6. Undgå regnvejr og væske. Fugt
tilstopper fejemaskinens filtre og gør
den mindre effektiv.
7. Hvis du bruger en ride-on-fejemaskine, skal du slå sugemotoren fra, når
du arbejder i et fugtigt område.
8. Oplad kun fejemaskinen, når batteriet er tomt. Hvis du hele tiden oplader
batteriet, reduceres batterikapaciteten.

BESTILLINGSNR. CM908 4201 010-01

SR 1000S COMPLETE
LILLE MASKINE MED STORE RESULTATER
SR 1000S arbejder hurtigt og effektivitet, og er så kompakt, at den kan være i en elevator.
Maskinen er utrolig manøvredygtig og kan komme ind i næsten alle kroge.
• God og effektiviseret støvkontrol
• Fås som batteri-model til inden- og udendørsbrug
• Fejebredde 100 cm, smudsbeholder 50 liter

9. Vent ikke, til fejemaskinen bryder
sammen, før du bestiller en tekniker.
Det er bevist, at forebyggende vedligeholdelse giver maksimal oppetid og
reducerer omkostningerne.
10. Øg offentlighedens opmærksomhed
og sikkerhed ved at tænde lyset på rideon-fejemaskinen, når du bruger den.

Fejemaskiner fra Nilfisk opsamler og
fjerner affald og holder en række indendørs
og udendørs miljøer støvfrie. Vores sortiment
tager højde for alle former for anvendelse og
omfang under de vanskeligste forhold, og
rengøringsmaskinerne leverer en uovertruffen
ydeevne, opsugning af store mængder og
optimal produktivitet.
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BEACHES LOGISTICS
BRILLERER VED HJÆLP AF NILFISK
Beaches Logistics driver en lagerog distributionsenhed i Carlisle,
Storbritannien. Det trafikerede område
gør, at de 3700 m2 kun er lukket ned i
fem timer hver nat. For at sikre optimal
rengøring af området, med kun få timer
til rådighed, bad Bryan Jones, Operations
Manager, Nilfisk om at levere det bedste
udstyr til opgaven.
Forhindringer alle vegne
Ud over distributionsopgaverne tilbød
stedet også kunderne opbevaring,
hvilket gjorde regelmæssig rengøring
nødvendig. Området er omgivet af
mange træer, og det var nødvendigt
at få fjernet bladene, inden de kom
indenfor og udgjorde en risiko for
skridulykker. Indenfor havde man
også en udfordring med krympefolie,
palleklodser, splinter og løse paller.
Gaffeltrucks kørte ofte hen over
kasserede materialer. Det resulterede i
skader med reparationsomkostninger og
kritiske nedetider til følge. Støv, affald og
blade udgjorde en risiko for produkter,
transportudstyr og bundlinjen. En løsning
skulle kunne tåle omfattende daglig

“

brug, dieseldrevet rengøringsudstyr var
ikke en mulighed, og der skulle gøres
rent både indendørs og udendørs. Den
valgte løsning skulle være robust og af
høj kvalitet, så Nilfisk foreslog den LPGdrevne SW5500 ride-on-fejemaskine,
hvilket betød et kvantespring for
Beaches Logistics.

Tidligere brugte vi bogstaveligt talt en mand og en kost
for at holde rent.
Det var latterligt ineffektivt,
og en eller anden skulle jo
trække det korte strå. Denne
proces har virkelig revolutioneret vores rengøringsprocedurer og sikrer, at området
altid fremstår som nyt.
Vi har gjort rent med en kost
for sidste gang. Det stod klart
med det samme, at den her
rengøringsmaskine var meget
effektiv og så nem at bruge,
at medarbejderne skændtes
om, hvem de skulle være den
første til at prøve den.”

Leasing på den lange bane
Bryan Jones fortæller: “Det stod klart med
det samme, at rengøringsmaskinen var
meget effektiv og så nem at håndtere,
at medarbejderne kæmpede om at gøre
det så hurtigt som muligt! Den klarede
nemt opgaven både indendørs og
udendørs. Så vi kunne nøjes med at gøre
rent indendørs én gang om dagen og
udendørs en til to gange om ugen.”
Bryan Jones valgte at lease en SW5500
over en treårs periode, inklusive en
Nilfisk Premium-servicekontrakt. Det
udgjorde ét fast månedligt beløb, der
var i overensstemmelse med budgettet.
Resultatet var en løsning, der leverede
fra den ene dag til den anden og også
vil gøre det fremover.

BRYAN JONES,
Beaches Logistics

FOR DETALJER OM VORES PRODUKTER, BESØG NILFISK.DK, ELLER KONTAKT DIN LOKALE NILFISK FORHANDLER
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EN KOMBINERET
GULVVASKER OG FEJEMASKINE

Nem adgang til filter/udskiftning

Tydelig visning af alle indikatorer

Sikkerhedssele for optimal
sikkerhed

Nem afmontering/rengøring
af børste

BESTILLINGSNR. 56511816

CS7010 B
GRØNNERE, RENERE, SMARTERE
CS7010 introducerer en helt ny udstyrstype med lave ejeromkostninger,
effektiv brændstofsøkonomi og højere drifteffektivitet. Nu er den mest
miljøvenlige løsning også den mest økonomiske.
•

Stor kapacitet giver høj produktivitet

•

Justerbar og ergonomisk sæde og styring giver operatøren
optimale arbejdsforhold

•

Nem at bruge

•

One-Touch™ kontrolpanel gør maskinen nem at betjene

•

Fejebredde 154 cm, smudsbeholder 198 liter
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NILFISK LIBERTY SC50
HJÆLPER MEDARBEJDERNE
MED AT KLARE OPGAVEN
PÅ ST. MICHAEL-ALBERTVILLE
HIGH SCHOOL

SELVKØRENDE
St. Michael-Albertville High School (STMA)
i Minnesota, USA, lever op til sit motto,
“Excellence is our tradition”. Elevernes
præstationsniveau er højt, og skolen er
kendt for de studerendes atletiske resultater,
teaterprogrammer og robotteam. Disse
aktiviteter kræver moderne faciliteter, og STMA
er p.t. den andenstørste high school i Minnesota.
Tager udfordringen op
Ud over de akademiske områder omfatter STMA
statens største center for udøvende kunstarter
og et imponerende aktivitetscenter. Samlet
dækker STMA’s faciliteter ca. 39.500 m², som
skal holdes rent af skolens 12 rengøringsfolk.
For lidt over et år siden kunne rengøringsholdet
på STMA high school i USA byde en Nilfisk
Liberty SC50, en selvkørende gulvvasker,
velkommen til deres team. Nu kan Rick Pool,
der er tilsynsførende for det tredje skiftehold
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og ansvarlig for at rengøre omkring 9000 m²
hver nat, ikke forestille sig, hvad han skulle gøre
uden. “Den sparer os for en masse tid,” siger
Rick Pool, “ikke mindst set i lyset af, at vi er en
travl skole, hvor der foregår en masse hver dag.”
Nilfisk Liberty SC50 håndterer rutinemæssige
opgaver med et minimum af overvågning,
øger rengøringsproduktiviteten og frigiver
personale til opgaver, hvor der er behov for en
menneskelig hånd. På den måde kan teamet nå
mere hver dag.
En præcis løsning
Rick Pool bruger primært fill-in-indstillingen: En
operatør kører rundt langs yderkanten af det
område, der skal rengøres, og derefter udfylder
maskinen selv området i midten. Hvis der er tale
om mere komplekse områder, kan operatøren
skifte til CopyCatTM-indstillingen. Her kan
operatøren programmere rengøringsruten ved

at køre igennem området én gang, hvorefter
maskinen uden problemer gentager samme rute,
næste gang området skal gøres rent.
“Det er ukompliceret at betjene
rengøringsmaskinen,” siger Rick Pool. “Det
er nemt at programmere en ny rute eller
omprogrammere, når du gerne vil ændre rute.
Så gør den selv arbejdet.”
Væsentlige fordele
Nilfisk Liberty SC50 sparer Rick Pool for mange
timer hver dag. Det betyder, at han ikke længere
behøver at udføre rengøringsopgaverne på
skift. “Vores Liberty rengør for eksempel et
gangareal på halvdelen af den tid, det tog
mig,” forklarer Rick Pool. “Takket være den
selvkørende gulvvasker kan vi nu vedligeholde
gulvene meget bedre, ikke kun i mit område,
men overalt på skolen.” Ud over at booste
produktiviteten har rengøringsmaskinen

også været med til at forbedre Rick Pools
arbejdsglæde. “Jeg er meget pertentlig,” tilføjer
han. “Jeg kan godt lide, at der er rent.”
Vores Liberty sparer mig for masser af tid,
fordi den er nem at programmere og nem at
bruge. Medarbejderne i Nilfisk-teamet er altid
hjælpsomme og nemme at kommunikere med.
Jeg føler, at jeg har fået hjælp hele vejen.”
Automatisk rengøring giver bedre resultater
STMA er måske unik, hvad angår størrelse og
faciliteter, men de udfordringer, de står over
for, er helt almindelige. På grund af manglende
tid og mangel på medarbejdere, kæmper
rengøringsfolk på uddannelsesinstitutioner
for at opnå det ønskede rengøringsresultat
regelmæssigt. Nilfisks automatiske løsninger er
udviklet til at håndtere sådanne udfordringer, og
resultaterne bliver ved med at tale for sig selv.

BESTILLINGSNR. CM65104508-01

“

Liberty
SC50 sparer os
for mange timers
arbejde hver dag.
Den er nem at
programmere og
endnu nemmere
at bruge”.

RICK POOL,
Shift Supervisor,
St. Michael-Albertville
High School

LIBERTY SC50
AUTOMATISER DINE
RENGØRINGSOPGAVER
Liberty SC50 er en selvkørende maskine, der
gør de mest snavsede gulve skinnende rene,
døgnet rundt, helt uden overvågning eller
betjening.
• CopyCatTM indstillingen gør det muligt
for maskinen at lære og gentage din
rengøringsplan, dag efter dag
• Fill-in indstillingen er den hurtigste måde at
komme i gang med din rengøringsopgave
• Certificeret af tredjepart i henhold
til både nordamerikanske og EUsikkerhedsstandarder
17

“

Viden og vidensdeling er blandt
de vigtigste forudsætninger for
at kunne fremme en effektiv
støvbekæmpende kultur på
arbejdspladsen. En samlet indsats
parret med de rette tekniske
foranstaltninger kan sikre, at man
undgår at blive udsat for farligt
støv, og at de vigtigste aktiver
i bygge- og anlægsbranchen –
mennesker – beskyttes.”
FLEMMING BRANDT
Nilfisk Senior Product Manager,
Northern Europe

FARLIGT STØV ER ET
FÆLLES ANSVAR
Håndværkere og bygningsarbejdere
står hver dag over for mange
helbredsmæssige risici. Nogle kræver
mere end udvendig beskyttelse såsom
støvler og hjelm. Lungerne er meget
sårbare, og vigtigheden af at beskytte
dem bagatelliseres ofte – eller risikoen
er ukendt. Undersøgelser har samtidig
vist, at støv kan være farligt for dem,
der befinder sig i miljøer, hvor de
udsættes for støv hver dag.
Forståelse af truslen
De mindste støvpartikler kan meget
nemt udgøre den største sundhedsfare,
når de ikke håndteres korrekt. Når først
man har inhaleret dem, indkapsles
de i lungevævet og kan ikke fjernes.
Deres tilstedeværelse fører til en
række sundhedsskadelige virkninger.
Bekymringen omfatter støv fra murværk,
beton, cement, mørtel og træ – alle
findes på de fleste byggepladser. Risikoen
stiger, når materialerne bearbejdes (f.eks.

når beton, fliser, mursten, træ og gips
sandblæses eller skæres). Disse processer
skaber og spreder mikroskopiske partikler,
der fører til problemer på kort og lang
sigt. Både for menneskers helbred og
miljøet. En af de største bekymringer
er, at de mest alvorlige konsekvenser,
hvis man udsættes for støv, først viser
sig mange år efter. Støv kan føles
ubehageligt her og nu, og man hoster
eller bliver træt. Men de mere skadelige
virkninger, hvis man udsættes for støv,
f.eks. reduceret lungekapacitet eller
udvikling af forskellige luftvejssygdomme,
viser sig sandsynligvis først meget
senere. De langsigtede konsekvenser af
udsættelse for farligt støv kan derfor blive
fejlidentificeret eller overset fuldstændig.
Flemming Brandt, Senior Product
Manager hos Nilfisk, forklarer, at det er
vigtigt, at de sundhedsmæssige aspekter
af at arbejde i et støvfyldt miljø bliver
drøftet på arbejdspladsen. Det er vigtigt

at skabe en fælles forståelse og et fælles
sprog, og sikre, at de, der genererer støv
er klar over, hvordan de skal håndtere
udfordringerne.
Om at få verdens opmærksomhed
“Støv er et fokusområde, der har fået
øget international opmærksomhed de
seneste år, hvad angår både de tekniske
beskyttelsesforanstaltninger og viden om
mulige risici. I mange lande er håndtering
af byggestøv ikke kun et lovkrav: Det er
også sund fornuft. Men der kan gøres
meget mere for at udbrede vigtig viden til
hver eneste bygningsarbejder. Det kræver,
at vi, som ledere og opinionsdannere,
har den nødvendige viden til at begynde
med, så vi kan sætte ord på problemet
og gøre støvbekæmpelse til et fælles
ansvar,” siger Flemming Brandt.

FOR AT SE ALLE DETALJER OM VORES PRODUKTSORTIMENT, HENVISES TIL NILFISK.DK
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De mindste støvpartikler
kan udgøre den største risiko

1

Ifølge EuropaKommissionen har
ordet “støv” ikke nogen
præcis videnskabelig
betydning, men beskrives
normalt som et fast materiale,
der er nedbrudt til fine partikler
eller pulver. Størrelsen på disse
partikler er lige så vigtig som
deres kemiske karakter: Normalt
er de mest farlige typer af støv
dem, der består af meget små
partikler, som er usynlige for
det menneskelige øje, hvilket
er tilfældet med fint pulver.

2

Støv opdeles i tre klasser i
henhold til den potentielle fare, som støv udgør,
når man udsættes for det:

L (lav risiko), M (middelhøj risiko)
og H (høj risiko).

L-klasse støv vurderes
til at være uskadelig i små
mængder og omfatter
almindeligt støv såsom snavs og
affald, der findes i husholdningen.

L

M-klasse støv er farligt,
M men ikke kræftfremkaldende, og omfatter støv fra
bestemte typer af træ, cement,
beton, gips, kit/fyldemasse,
maling, lak og støv, der stammer
fra materialer, som indeholder
kvarts såsom sand og grus.

3

Støv kan ændre karakter,
når det bearbejdes.
Mange former for klasse
M-støv kan producere
respirabel kvarts i klasse
H under byggeprocesser, som
når flint, sandsten, granit eller
beton behandles i processer, hvor
der slibes, saves, skæres, hugges,
males, sandblæses og bores. På
grund af denne risiko anbefales
det på det kraftigste, at man
tager sine sikkerhedsmæssige
forholdsregler, herunder brug af
en H-klasse godkendt

4

Her er flere måder til,
hvorpå man kan styre
udsættelse for farligt
støv, og alle er lige
vigtige

•

Bær et passende
åndedrætsværn eller
en ansigtsmaske

•

Brug en H-klasse
sikkerhedsstøvsuger

•

Brug værktøj, der er tilsluttet
forskellige støvsugere eller en
centralstøvsuger

•

Afsæt tid til regelmæssig
rengøring

•

Begræns udsættelse for
støv ved hjælp af praktiske
foranstaltninger

H-klasse støv kan være
kræftfremkaldende og
omfatter støv fra respirabel
kvarts, hårdt træ, sporer fra
skimmelsvamp, asbest, bly,
mineralske fibre, tjære og
syntetiske mineralske fibre
(f.eks. glasuld).
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SIKKERHEDSSTØVSUGERE

H

L

H

BESTILLINGSNR. 107412184

BESTILLINGSNR. 107412132

BESTILLINGSNR. 107412186

ATTIX 33-2H IC

ATTIX 33-2L IC DK

ATTIX 44-2H IC

KRAFT OG EFFEKTIVITET I ET
VELKENDT DESIGN

UOVERTRUFFEN OG KRAFTFULD

UOVERTRUFFEN OG KRAFTFULD
VÅD-/TØRSUGER

ATTIX 33 er bygget til at holde luften ren
på små arealer. Kompakt og robust design
kombineret med innovativt filtersystem giver
eminent opsamling af støvpartikler.

ATTIX 33 serien er udviklet og
konstrueret, så de har endnu højere
effektivitet, øget produktivitet og lavere
vedligeholdelsesomkostninger. Robuste
og nemme at håndtere.

•

Certificeret til sikkerhedsstøv H-klasse

•

Fuldautomatisk InfiniCleanTM
filterrensesystem

•

InfiniCleanTM systemet renser automatisk
filteret med et dobbelt filterdesign

•

MultiFit tilbehørssystem giver optimal
fleksibilitet

Sikkerhedspose til opsamling
af farligt støv

•

MOBILE model har kørehåndtag og adapter-plade til montering af værktøjskasse

•

ATTIX 44 serien er konstrueret og designet
med fagfolk i tankerne. Våd-/tørsugernes
sugestyrke er meget høj i kraft af den
nyudviklede konstruktion.
Fuldautomatisk InfiniCleanTM
filterrensesystem
•

PTFE hovedfilter med 99,9% filtrering

•

100% forseglet luftstrøm, selv under
filterrensning, så eventuelt farligt støv
bliver i maskinen

FOR DETALJER OM VORES PRODUKTER, BESØG NILFISK.DK, ELLER KONTAKT DIN LOKALE NILFISK FORHANDLER
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De mindste støvpartikler kan udgøre den største risiko

BESTILLINGSNR. 107413547

STØVSUGERPOSER FLEECE (5 STK.)

SÆLGES SEPARAT

• Sikre korrekt håndtering
af snavs og støv

L

M

BESTILLINGSNR. 107413549

SIKKERHEDSFILTERPOSER (5 STK.)

L

SÆLGES SEPARAT

BESTILLINGSNR. 107412136

• Sikkert arbejdsmiljø med sikkerhedsfilterposer
af høj kvalitet

ATTIX 44-2L IC MOBILE DK
HØJ PRODUKTIVITET OG LAVE DRIFTSOMKOSTNINGER
ATTIX 44 serien er konstrueret og designet med fagfolk i tankerne. Våd-/tørsugernes
sugestyrke er meget høj i kraft af den nyudviklede konstruktion. Det betyder forøget
ydeevne samt forbedret lufthastighed i slange, mundstykke og værktøjskobling.
Resultatet er særdeles god opsamling af støvpartikler og forbedret ydeevne.
•

Fuldautomatisk InfiniCleanTM filterrensesystem

•

PTFE hovedfilter med 99,9% filtrering

•

42-liters beholder med drejelige forhjul

Nilfisks sikkerhedsstøvsugere er med til at sikre optimal
beskyttelse af både mennesker og arbejdsmiljø under processer,
der genererer farligt støv. De er effektive og pålidelige, og
derfor velegnede til opsamling af klasse L-, M- og H-støv samt
eksplosivt ATEX type 22-støv.
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INDUSTRISTØVSUGERE
Almindelig
rengøring

Bygge og
anlæg

BESTILLINGSNR. 4012300068

BESTILLINGSNR. 4012300070

VHS 120 ALL ROUND

VHS120 HC COMPLETE

EFFEKTIV OG ENKEL

VORES MEST KOMPAKTE OG EFFEKTIVE STØVSUGER NOGENSINDE

En effektiv og enkel maskine tilpasset dine opgaver.
Udstyret med det mest velegnede tilbehørskit.

VHS120 er den ideelle støvsuger, når der er behov for høj ydeevne i et
kompakt design til opsamling af alle typer sundhedsfarligt støv.

•

Et-faset maskine med 2 stk by-pass motorer

•

Filtering, opsamling og bortskaffelse af M- og H-klasse støv

•

Stor kapacitet

•

Kontrolindikator til måling af luftgennemstrømning

•

Kompakt

•

Leveres også i rustfrit stål

FOR DETALJER OM VORES PRODUKTER, BESØG NILFISK.DK, ELLER KONTAKT DIN LOKALE NILFISK FORHANDLER
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BESTILLINGSNR. 4010400054

VHO200 ALL-IN-1
METAL AND LIQUID
LIGE SÅ EFFEKTIV SOM SIMPEL
VHO200 er designet til at håntere overskud
fra metalproduktion. En plug-and-play
løsning, så du hurtigt kan komme i gang
med arbejdet.
•

Spårnkurv adskiller faste materiale
fra væsker

•

Beholderen kan nemt udtages af stellet
for rengøring

•

Oliebestandigt tilbehør og slangeadapter
til lækager
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VÅD- OG
TØRSUGERE

BESTILLINGSNR. 302001528

ATTIX 751-61
STOR KAPACITET MED AUTOMATISK
TØMNINGSPUMPE
BESTILLINGSNR. 7567

ATTIX 7 Liquid Vac og Fire Brigade Vac er specielt
designet til krævende vådsugningsopgaver
eksempelvis oprydning efter oversvømmelser
og ildebrande.
•

Indbygget pumpe med automatisk
tømningsfunktion

•

Dobbelt rustfrit stålfilter

•

Rustfri tipbar stålbeholder i høj kvalitet

AFLEDNINGSSLANGE

TIL DYKPUMPE 15 M
SÆLGES SEPARAT

• Bruges sammen med
ATTIX 7 serien til bortledning
af vand m.m.
• Passer til ATTIX 751-61

BESTILLINGSNR. 302002900

BESTILLINGSNR. 302002907

ATTIX 961-01

ATTIX 965-21 SD XC

HOLD STØVET UNDER KONTROL

TIL DE KRÆVENDE DAGLIGE
RENGØRINGSOPGAVE

To-motorers våd-/tørsuger der klarer de mest
krævende opgaver med opsamling af affald,
væsker og fint støv.

•

Tipbar rustfri stålbeholder

•

MultiFit tilbehørssystem giver optimal
fleksibilitet

•

Vaskbart PET nano-fiber filterelement med
filtreringsevne på minimum 99,9%

BESTILLINGSNR. 63214

TILBEHØRSSÆT

TIL ATTIX 965-0H/M SD XC
SÆLGES SEPARAT

Våd-/tørsuger til krævende daglige
rengøringsopgaver.
•

Fuldautomatisk XtremeClean filterrensesystem

•

50 liters SitDown rustfri stålbeholder
med drejehjul

•

10 meter kabel for stor arbejdsradius
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VÅD- OG
TØRSUGERE

Nilfisks udvalg af våd- og tørsugere omfatter en række meget pålidelige
maskiner, der går fra 20 til 75 liter. Takket være deres enestående ydeevne ved
alle typer af anvendelser – store som små – og funktioner, der prioriterer sikker
opsamling og pålidelighed på lang sigt, sikrer de fremragende resultater under
en række forskellige miljømæssige forhold.

BESTILLINGSNR. 107405162

VL500 55-2 ERGO
FREMTIDENS VÅD-/TØRSUGER
Udviklet i samarbejde med vores kunder, og udstyret med vådog tørfiltre der kan arbejde samtidig og uafhængig af hinanden.
VL500 passer til omfattende brug i alle slags miljøer.
• Nilfisk Ergo Tip system gør det nemt at tømme beholderen,
uden at fjerne motortoppen
• Filter skiftes nemt og hurtigt
• Stor beholder- og posekapacitet kombineret med stor sugeevne

BESTILLINGSNR. 107406661

BESTILLINGSNR. 107406600

BESTILLINGSNR. 107406601

BESTILLINGSNR. 107406608

VL200 30 PC INOX

AERO 21-01 PC

AERO 21-21 PC

AERO 26-2L PC

KOMPAKT VÅD-/TØRSUGER
MED FILTERRENSNING

LILLE MASKINE MED
STOR VIRKNING

KOMPAKT VÅD-/TØRSUGNING
MED FILTERRENSNING

VL200 er en kompakt og
brugervenlig våd-/tørsuger med
Push&Clean filterrensesystem
og smarte tilbehørsholdere.
Til mindre rengøringsopgaver.

AREO 21 er den mindste
model i AREO serien. MultiFit
tilbehørssystemet giver
maksimal fleksibilitet og høj
effektivitet.

•

•

AERO 21 er den mindste i
AERO serien i et kompakt
design med semiautomatisk
Push&Clean filterrensesystem.
Udtag til el-værktøj med
automatisk tænd/sluk af
støvsuger på -21 modeller.

KOMPAKT VÅD-/TØRSUGER
MED FILTERRENSESYSTEM
OG ERGOMONISK DESIGN

Push&Clean
filterrensesystem

•

Vaskbart PET-filter med
høj filtreringseffekt

•

MultiFit tilbehørssystem
med teleskoprør

•

•

Push&CleanTM
filterrensesystem giver
optimeret ydeevne fra
start til slut
Vaskbart PET-fleece
filterelement med
filtreringsevne på
minimum 99,9%
MultiFit tilbehørssystem
giver optimal fleksibilitet

•

Semiautomatisk Push&Clean
(PC) filterrensesystem

•

MultiFit tilbehørssystem
giver optimal fleksibilitet

•

Automatisk tænd/sluk
funktion ved brug af
håndværktøj

AERO 26 er mellemstørrelsen i
AERO serien med særligt fokus
på anvendelsesmuligheder og
slutbrugernes behov. Det er
kraftfulde og lette våd-/tørsugere.
•

Semiautomatisk Push&Clean
(PC) filterrensesystem

•

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

•

Udtag til el-værktøj med
automatisk tænd/sluk af støvsuger på -21 og -2L modeller
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VI HJÆLPER ARLA MED AT FORVANDLE
AFFALD TIL FORTJENESTE
ARLA Foods er en af verdens 10 største
mejerier. ARLA samarbejder med over
10.300 landmænd i hele Nordeuropa,
hvor virksomheden hovedsageligt
opererer. I Vimmerby i Sverige producerer
ARLA hvert år mælkepulver af 510
millioner liter mælk, og produktionen gav
anledning til store udfordringer i forhold
til rengøringskrav og affaldsprodukter.
Brug af arbejdskraft på mælkepulver
Før man valgte en løsning inviterede
ARLA Nilfisk til at besøge deres
virksomhed. De kastede lys over de
udfordringer, de forbandt med rengøring
af deres to store VIBRO-maskiner – en
manuel proces, hvor personalet skulle
kravle ned i VIBRO-maskinerne via
mandehuller og fylde papirsække på
25 kg med mælkepulver, inden de
igen skulle bære dem ud gennem de
samme mandehuller. Det var en varm,
ubehagelig og frustrerende proces for
medarbejderne. Allan Leandersson,
Project Manager hos ARLA, valgte at gå
efter en løsning, hvor medarbejderne i
stedet skulle støvsuge VIBRO-maskinerne.

“

eller tredje uge. Ved at forbinde en
CY202 i rustfrit stål til et ATEX Z22certificeret centralsugesystem ved hjælp
af et rørsystem i rustfrit stål, som ARLA
leverede, var fuld FDA-overholdelse
fra sugning til indeslutning sikret. Et
certificeret udstyrssortiment fulgte
også med.
Takket være denne
innovative løsning fra
Nilfisk kan vi optimere
medarbejdernes arbejdsmiljø
ALLAN LEANDERSSON,
Project Manager hos ARLA

På den måde blev rengøringsprocessen
forenklet, og det indsamlede pulver
kunne genbruges.
Fra affald til indtægt
Nilfisk kom op med en ny, højeffektiv
cyklonløsning – det dobbelte CY202tømningssystem med Bag-in Bag-Outsystem – med en forpligtelse til at hjælpe
ARLA med at opsamle 350-400 kg
mælkepulver (til en værdi af ca. 1.200
euro) fra hver “tårnvask” hver anden

Et udfald til alles fordel
Nilfisk leverede alt det nødvendige udstyr
i maj 2019. Installationen fandt sted i juni
med fuld opstart i begyndelsen af august
2019. Og resultatet? En løsning, der
giver fuld forrentning af den investerede
kapital inden for to år, samtidig med at
ARLAS meget tilfredse medarbejdere
fik mere sikre og mere behagelige
arbejdsforhold.
Allan Leandersson siger det bedst
selv: “Takket være denne innovative
løsning fra Nilfisk kan vi optimere
medarbejdernes arbejdsmiljø og reducere
mængden af spildprodukter. Det har
stor indflydelse på både miljøet og vores
bundlinje.
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CENTRALSTØVSUGERSYSTEMER
HVEM HAR SAGT, AT EFFEKTIV
OPSAMLING IKKE KUNNE VÆRE
BÅDE SMART OG ENKELT?
Centralstøvsugersystemer fra Nilfisk er det
perfekte værktøj til effektiv rengøring af store
arealer med væsentlige krav til opsamling af
spild. Vores opdaterede sortiment er designet
med fokus på modularitet, bæredygtighed og
støjsvag drift.
Når centralstøvsugersystemer integreres i
forædlingsprocesser med det formål at levere
opsugning, hvor der er behov for det, giver det
mange fordele:
• Materiale kan indsamles fra flere forskellige
indløb samtidig.
• Muligheden for uafbrudt drift resulterer i
øjeblikkelig ressourcebesparende værdi.
• Det opsugede materiale samles i en enkelt
beholder – i eller uden for fabrikken – hvilket
forenkler bortskaffelse eller genanvendelse.
Helt enkelt smart.
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INDUSTRI HØJTRYKSRENSERE

1

3

GNS. TIMEFORBRUG PR.: DAG

GNS. TIMEFORBRUG PR.: DAG

4
GNS. TIMEFORBRUG PR.: DAG

6
GNS. TIMEFORBRUG PR.: DAG

BESTILLINGSNR. 128470135

BESTILLINGSNR. 107146381

BESTILLINGSNR. 107146410

BESTILLINGSNR. 107146772

MC 2C-140/610 XT

MC 3C-160/820 XT

MC 4M-180/740 XT

MC 6P-200/1050 FAXT

HVERDAGSOPGAVER
GJORT SIMPLE

KOMPAKT KOLDTVANDSRENSER
I ERGONOMISK DESIGN

KOLDVANDSRENSER
I MELLEMKLASSEN

HØJ YDEEVNE, LANG LEVETID
OG HØJ ERGONOMI

Designet til de lettere
opgaver og rutine rengøring.
Professionelt udstyr som
er nemt at håndtere og
kompakt.

Velegnet til almindelig og
let til medium rengøring.

MC 4M er til rengøringsopgaver med lav intensitet. Nye,
brugervenlige funktioner, gør
brugeroplevelsen endnu bedre.

MC 6P er en industriel koldtvandsrenser med op til 1610 l/time til at skylle
store mængder snavs bort, eller med
op til 250 bar til at løsne fastsiddende
snavs. MC 6P kombinerer uovertruffen
holdbarhed med høj rensekraft og høj
ergonomi.

•

Automatisk start/stop
funktion

•

Aksialpumpe og
messingtopstykke
for længere levetid

•

Pumpetryk: 140 bar,
vandmængde: 610 l/time

•

Øget rengøringseffekt
og dysetryk reducerer
tidsforbruget til
rengøring med 15%

•

Aftageligt kabinet giver
let adgang til pumpen

•

Pumpetryk: 160 bar,
vandmængde: 820 l/time

•

Motorpumpeenhed af høj
kvalitet med 1450 omdr./min

•

Innovativ holder beskytter
spulehåndtaget mod
beskadigelse under
opbevaring og transport

•

Niveau-føler til pumpeolie
med sikkerhedsstop. Intern
2-vejs kemiinjektor til 2 typer
rengøringsmiddel med 2 beholdere

•

Pumpetryk: 180 bar,
vandmængde: 740 l/time

•

Optimal opbevaring og
transport - nedfældeligt
håndtag og løftepunkter

•

Pumpetryk: 200 bar,
vandmængde: 1100 l/time

FOR DETALJER OM VORES PRODUKTER, BESØG NILFISK.DK, ELLER KONTAKT DIN LOKALE NILFISK FORHANDLER
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5

DE BEDSTE TIPS

GNS. TIMEFORBRUG PR.: DAG

BESTILLINGSNR. DK1610727

OPTIMER RENGØRINGSYDELSEN

MC 5M - 200/1000
INKL. SKUMSPRAYER

1. Find ud af, hvilken slags snavs
du håndterer, og fastsæt derefter
vandtemperatur, trykniveau og
vandmængde.

INNOVATIV OG PÅLIDELIG

2. Højtryk kombineret med lavt flow
fungerer godt, når der skal fjernes
fastgroet snavs fra cementvægge og
-gulve.

Alsidig mellemklasse koldtvandsrenser
i ergonomisk design.
•

Keramiske stempler og messingtopstykke
for længere levetid

•

Nedfældigt håndtag og løftepunkter

•

Pumpetryk: 200 bar, vandmængde: 1000 l/time

3. Højtryk kombineret med højt flow
fungerer godt, når sand og andre
småpartikler skal fejes ned i kloakken.
Køb en rengøringsmaskine, der tilbyder
forskellige niveauer for både tryk og
flow.
4. Koldt vand er ret effektivt, men varmt
vand er bedre til olierede og fedtede
overflader. Varmt vand tørrer også
hurtigere.
5. Nogle enheder kan opvarme vand til
over 200 °C, hvilket giver mulighed for
rengøring med damptryk, der effektivt
fjerner ophobet snavs og steriliserer
overflader. Kontakt din forhandler af
højtryksrensere for at finde den helt
rigtige rengøringsmaskine.
6. Sørg for, at højtryksrenseren har store
hjul, så den er nem at skubbe, trække
eller manøvrere hen over forskellige
typer af overflader.

4
GNS. TIMEFORBRUG PR.: DAG

6
GNS. TIMEFORBRUG PR.: DAG

BESTILLINGSNR. 106404535

BESTILLINGSNR. 106404536

MC 4C-210/770 PE XT

MC 5C-280/1000 PE

ENKEL OG KRAFTIG

HØJ YDEEVNE, LANG LEVETID
OG GOD ERGONOMI

Benzin-/diesel-drevnen højtryksrenser. Kan bruges
til områder, hvor strøm ikke er tilgængelig eller
tilstrækkelig.

Robust og kraftfult benzin- og dieseldreven koldtvandsrenser.

•

Messingtopstykke og keramisk belagte
stempler

•

Højt tryk og vandmængde reducerer
rensningstiden til et minimum

•

Robust design med 250 mm store hjul til
ujævne underlag

•

Kan også suge vand fra søer, tanke
eller lignende

•

Pumpetryk: 210 bar,
vandmængde: 770 l/time

•

Pumpetryk: 240 bar,
vandmængde: 850 l/time

7. Tag hensyn til hele bygningens layout.
Højtryksrensere rengør nemt gulve og
procesudstyr, men de kan også gøre
gavn i læsseområder eller udenfor.
8. Sørg for, at alle vitale dele er
nemme at komme til og kontrollere, så
service og vedligeholdelse kan udføres
hurtigt. Hvis økonomien tillader det,
så køb en rengøringsmaskine med en
diagnostificeringsfunktion, der giver
besked, når det er tid til vedligeholdelse.
Nilfisks løsninger til højtryksrensning er
udviklet til at imødekomme en række behov
på tværs af forskellige brancher. Uanset
krav eller specialisering imødekommer dette
innovative og alsidige produktsortiment dine
fremtidige udfordringer.
Til hver model hører også et fuldt sortiment
af tilbehør, der giver mulighed for at optimere
rengøringsprocessen hver gang.
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7
GNS. TIMEFORBRUG PR.: DAG

5
GNS. TIMEFORBRUG PR.: DAG

5
GNS. TIMEFORBRUG PR.: DAG

BESTILLINGSNR. 107146811

BESTILLINGSNR. 301002535

BESTILLINGSNR. 301002534

MC 7P-195/1280 FA

MC 8P-160/2500

MC 8P-180/2100

DEN ULTIMATIVE LØSNING TIL INDUSTRIEN

VÆR KLAR TIL AT BLIVE IMPONERET

HØJT TRYK OG STOR VANDMÆNGDE

Ved at bruge den velkendte C3 pumpe
kombineret med effektiv ergonomi og
mobilitet gør, at MC 7P kan klare selv de
mest krævende opgaver.

Koldtvandsrenser i topklassen, der
forener simpelt design, højt tryk
og stor vandmængde.

MC 8P er en koldtvandsrenser i topklassen
og forener højt tryk og stor vandmængde.
Ideel til de mest krævende, dagligt
tilbagevendende rengøringsopgaver.

•

Max. temperatur på tilgangsvand
- 85 grader (°C)

•

Keramiske stempler og motor
med lavt støjniveau

•

SilentPower: 1450 rpm motor for
væsentlig reduktion i støjniveau
og øget levetid for pumpe

•

Intern 2-vejs kemiinjektor til 2 typer
rengøringsmiddel med 2 beholdere

•

ErgoSystem tilbehør
•

•

Pumpetryk: 160 bar,
vandmængde: 2500 l/time

Automatisk start/stop med forsinkelse
for øget holdbarhed

•

Pumpetryk: 160 bar,
vandmængde: 2500 l/time

•

Pumpetryk: 195 bar,
vandmængde: 1280 l/time
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STATIONÆRE KOLDTVANDSRENSERE

5
GNS. TIMEFORBRUG PR.: DAG

7
GNS. TIMEFORBRUG PR.: DAG

7
GNS. TIMEFORBRUG PR.: DAG

BESTILLINGSNR. 107340512

BESTILLINGSNR. 107340611

KONTAKT DIN LOKALE NILFISK FORHANDLER

SC UNO 5M-200/1050

SC DUO 8P

SC DELTA 6P/8P

STOR FLEKSIBILITET

TIL KRÆVENDE OPGAVER

INGEN UDFORDRING ER FOR STOR

Professionel koldtvandsrenser med
innovative funktioner, fx skumkabinet,
der overholder skrappe hygiejnekrav.
Udviklet til at klare de mest krævende
rengøringsopgaver.

Fjerner også olie- og fedtholdigt snavs, takket
være muligheden for varmt tilgangsvand og
dobbelt rengøringsmiddeldosering. Fleksibelt
system, der kan anvendes af en eller to brugere,
der arbejder samtidigt.

Tag produktiviteten til et maximum
med SC DELTA 6P.

•

NA5.2-forstærket aksialpumpe

•

Nyudviklet kabinet af skum godkendt til brug i fødevareindustrien

•

Tilbehørssæt til installation af
plug&play-funktion

•

70-80°C varmt tilgangsvand giver
optimal rengøringseffekt

Pumpetryk: 200 bar,
vandmængde: 1050 l/time

•

NA6- eller C3-motorpumpeenheder
af høj kvalitet med messingtopstykke

•

Pumpetryk: 160 bar, vandmængde: 5000 l/time

•

•

Mulighed for op til 12 operatører

•

Intelligent start/stop funktion
afhængig af behov

•

Pumpetryk: 100-160 bar,
vandmængde: op til 15.000 l/time

Nilfisks løsninger til højtryksrensning er udviklet til at imødekomme en række behov på tværs af forskellige brancher.
Uanset krav eller specialisering imødekommer dette innovative og alsidige produktsortiment dine fremtidige udfordringer.
Til hver model hører også et fuldt sortiment af tilbehør, der giver mulighed for at optimere rengøringsprocessen hver gang.
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MOBILE HEDTVANDSRENSERE

5
AVG. TIMEFORBRUG PR.: DAG

BESTILLINGSNR. 107146953

MH5M-210/1100 FAX
HØJ YDEEVNE, LANG LEVETID OG GOD ERGONOMI
Den alsidige MH 5M serie kombinerer lave driftsomkostninger, høj
ydeevne, brugervenlighed og bedst i klassen mobilitet med stor
rengøringseffekt.
• EcoPower kedel med EcoMode funktion reducerer driftsomkostninger
• Indbygget diagnosticeringssystem
• Pumpetryk: 210 bar, vandmængde: 1100 l/time

2
AVG. TIMEFORBRUG PR.: DAG

5
AVG. TIMEFORBRUG PR.: DAG

BESTILLINGSNR. 107146891

BESTILLINGSNR. 107146922

MH 3C-180/780 PAX

MH4M-200/960 FAX

HØJ EFFEKTIVITET OG LAVE OMKOSTNINGER

NYT NIVEAU AF YDEEVNE

Den alsidige MH 3C kombinerer lave driftsomkostninger, høj
ydeevne, brugervenlighed, fremragende ergonomi og stor
rengøringseffektivitet. Det innovative design gør det nemt at
flytte MH 3C over alle type overflader.

Nilfisk MH 4M er udstyret med vores NA5.2-pumpe med tre
robuste keramiske stempler og er velegnet til den lidt mere
krævende rengøring.
• EcoPower kedel med EcoMode funktion reducerer driftsomkostninger

• EcoPower kedel med EcoMode funktion reducerer driftsomkostninger
• Dampfunktion og messingtopstykke

• Leveres med 10 liter rengøringsmiddelbeholder og plads til ekstra
beholder

• Pumpetryk: 180 bar, vandmængde: 780 l/time

• Pumpetryk: 200 bar, vandmængde: 960 l/time

De viste modeller fås med og uden slangerulle
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6
GNS. TIMEFORBRUG PR.: DAG

7
GNS. TIMEFORBRUG PR.: DAG

7
GNS. TIMEFORBRUG PR.: DAG

BESTILLINGSNR. 107146963

BESTILLINGSNR. 107146982

BESTILLINGSNR. 301002534

MH6P-175/1250 FAX

MH7P-180/1260 FAX

MH8P-180/200 FA

HÅNDTERER DE SVÆRE OPGAVER
UDEN PAUSE

LØSNINGEN TIL DE MEGET KRÆVENDE
RENGØRINGSOPGAVER

PREMIUMS HEDTVANDSRENSER MED
HØJ VANDMÆNGDE

Kraftfuld og effektiv hedtvandrenser til
tungere rengøringsopgaver.

Den slidstærke og effektive MH 7P serie
kombinerer lave driftsomkostninger,
brugervenlighed og høj effektivitet.

En kombination af et kraftfuldt tryk og en
høj vandmængde gør rensning af store
mængder snavs mulig.

• EcoPower kedel med EcoMode funktion
reducerer driftsomkostninger

• 4 keramiske stempler og messingtopstykke

• 2-vejs kemidoseringssystem med automatisk
skylle system

• 4 keramiske stempler

• EcoPower kedel >92% effektivitet giver
lave driftsomkostninger

• Pumpetryk: 175 bar,
vandmængde: 1250 l/time

• Pumpetryk: 180 bar,
vandmængde: 1260 l/time

• EcoPower kedel >92% effektivitet giver
lave driftsomkostninger
• Pumpetryk: 180 bar,
vandmængde: 200 l/time
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SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER TIL HØJTRYKSRENSNING

VORES SVAR PÅ METTE MUNKS
BEHOV FOR HURTIGHED
Mette Munk A/S, som ligger i Odense, eksporterer
dansk wienerbrød til 25 markeder i Europa, Asien og
Nordamerika og kombinerer historiske traditioner med
nogle af verdens mest avancerede produktionsteknikker.
Virksomheden producerer dej og tærter i stor skala, hvilket
betyder, at rengøringen skal være både hurtig og grundig.
En samlet løsning
Stationære koldtvandshøjtryksrensere fra Nilfisk bruges til
rengøring efter produktion, og tilpassede Nilfisk-rørsystemer sørger for rent vand til manuel rengøring forskellige
steder på fabrikken. Til de mobile rengøringsopgaver
leverer Nilfisks MC 8P-160/2500 højtryk og vand, og
fabrikkens to produktionsområder holdes fuldstændigt
rene takket være Nilfisk SC500- og SC401-gulvaskerne.

“

Vores succes handler
ikke kun om de penge,
vi tjener, den handler
også om de penge, vi
sparer – og her spiller
rengøring en stor
rolle. Når vi har lukket
ned for dagen, er det
vigtigt, at vi er klædt
på til at gøre rent
på den mest effektive måde. Nilfisk hjalp
os med at eliminere behovet for manuel
rengøring af transportbånd. Det gav os et
bedre samlet resultat uden at bruge mere
vand eller elektricitet, samtidig med at vi
skulle betale mindre i spildevandsafgift og
kunne reducere behovet for medarbejdere.
Vi har nået en højere ydeevne på mindre tid
og lavere samlede ejerskabsomkostninger.”
JAN SERRITZLEV,
Maintenance Manager
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Service af høj kvalitet

GLOBAL RÆKKEVIDDE,
LOKAL TILSTEDEVÆRELSE
SERVICE AF HØJ KVALITET – TILPASSET DINE BEHOV
Vi ved, at forskellige kunder har forskellige behov.
Når du indgår en serviceaftale med Nilfisk, har du
mulighed for at vælge mellem en række forskellige
serviceløsninger. De er udviklet, så de opfylder netop
dine behov. Vi står klar til at hjælpe dig med den
serviceaftale, der passer bedst til dig.
Nilfisk serviceløsninger
Med vores serviceløsninger får du adgang til viden og
ekspertise fra vores teknikere i Nilfisk Service. Nilfisks
teknikere er fundamentet i vores serviceløsninger. De
får løbende uddannelse og certificeringer, så de er
veluddannede og professionelle. De kan sætte sig ind
i dine behov og løse dine vedligeholdelsesudfordringer
så effektivt som muligt.
Vores teknikere gør mere end bare at udføre
reparationer. De hjælper dig med at udnytte din
Nilfisk-løsning bedre og maksimere ydeevne og
fordele. Uanset hvor i landet du er placeret, er vi
altid i nærheden hvis der opstår et problem. Via
vores servicekontorer kan vi hurtigt få dirigeret en
servicetekniker frem til dig og løse dine udfordringer.

FOR DETALJER OM VORES SERVICEYDELSER, BESØG NILFISK.DK, ELLER KONTAKT DIN LOKALE NILFISK FORHANDLER
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HOLD GANG
I DIN FORRETNING

• Maksimer oppetid ved hjælp
af proaktiv vedligeholdelse,
rettidige reparationer og
renovering
• Fasthold udstyrets værdi
ved hjælp af dokumenteret
service og Nilfisk-certificerede
reservedele
• Hold vedligeholdelsesomkostningerne nede, og gør dem
forudsigelige

Med et mål om at sikre en
ydeevne i topklasse gennem hele
udstyrets levetid, er Nilfisk Service
med til at sikre, at din rengøringsindsats er lønsom. Uanset om du
har brug for en proaktiv løsning
i fuld skala eller blot ønsker at få
dækket de mest basale behov.
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BESKYT
DET,
DER ER
VIGTIGT

De mindste støvpartikler kan udgøre
den største risiko

DE SIKRESTE ARBEJDSFORHOLD ER
BASERET PÅ DEN BEDSTE VIDEN.

LOKAL NILFISK FORHANDLER

www.nilfisk.dk

Nilfisk Danmark A/S
Kornmarksvej 1
2605 Brøndby
Tlf.: 43 23 81 00
Email: kundeservice.dk@nilfisk.com
www.nilfisk.dk
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KONTAKT DIN LOKALE NILFISK-FORHANDLER FOR AT FÅ
MERE AT VIDE OM, HVORDAN DU KAN FÅ STYR PÅ FARLIGT
STØV I DIN VIRKSOMHED OG BESKYTTE DET, DER ER VIGTIGT.

