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WorldClass
rengöringsmaskiner

Kampanj-
lösningar 
till alla dina 
rengörings-
uppgifter...

Erbjudandena gäller t.o.m. 31.07.2015. Samtliga priser är rekommenderade priser och exkl. moms.
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WorldClass
Kallvattentvättar

4-in-1 spolrör klarar de flesta 
av dina rengöringsuppgifter

Högtrycksmunstycke med bred spridningsvinkel, 65° 
- Speciellt lämpligt till rengöring av stora ytor med lös 
smuts och till sköljning med högtryck.

Tornado högtrycksmunstycke, 20° - Tornado 
högtrycksmunstycke är det mest använda munstycket 
för alla dagliga rengöringsuppgifter. Detta munstycke 
har 70% högre rengöringseffekt än andra 
högtrycksmunstycken.

Roterande munstycke - Ett mycket effektivt hög-
trycksmunstycke till de tuffaste rengöringsuppgifterna. 
Till hårt sittande smuts och hårda ytor.

Lågtrycksmunstycke + rengöringsmedel - Detta 
lågtrycksmunstycke är speciellt lämpligt för rengöring 
av ömtåliga ytor, till sköljning med mycket vatten eller 
till utläggning av rengöringsmedel med en lågtrycks-
injektor.

Professionell bensindriven kallvattentvätt till tunga 
uppgifter utan användning av el. (t.ex. lantbruk och 
byggarbetsplatser). Självsugande - kan suga vatten 
från tank eller liknande.

POSEIDON 2-35 PE
Tryck: 180 bar / Vatten: 700 l/t

•	 Intern	keminjektor	(on/off)
•	 Stora	luftgummihjul	ger	bra	mobilitet
•	 10	m	högtrycksslang
•	 Rek.	användning/dag:	2	tim

Kampanjpris:

9.995:-
Rek.	ca-pris:	13.420:-
Artikelnummer:	106174800

Kompakt kallvattentvätt speciellt utvecklad till 
hantverkare och mindre lantbruk.

POSEIDON 2-22 XT
Tryck: 120 bar / Vatten: 520 l/t

•	 Integrerad	kemtank:	2	liter
•	 Intern	keminjektor
•	 15	m	stålarmerad	högtrycksslang
•	 Rek.	användning/dag:	2	tim

Kampanjpris:

4.995:-
Rek.	ca-pris:	7.680:-
Artikelnummer:	128470136

Nu med
4-in-1

spolrör

Kompakt kallvattentvätt till medeltunga 
rengöringsuppgifter. Till rengöringsuppgifter 
inom de flesta branscher.

POSEIDON 4-36 XT
Tryck: 160 bar / Vatten: 760 l/t

•	 4-liters	inbyggd	kemtank
•	 Intern	keminjektor
•	 15	m	högtrycksslang
•	 Rek.	användning/dag:	3	tim

Kampanjpris:

9.995:-
Rek.	ca-pris:	14.270:-
Artikelnummer:	301002918

Nu med
4-in-1

spolrör

Allsidig mellanklass högtryckstvätt med slangrulle 
- utvecklad för hårt arbete i många branscher.

POSEIDON 5-56 PAXT*
Tryck: 200 bar / Vatten: 1050 l/t

•	 Breda	hjul,	länkhjul	med	broms	
•	 Intern	2-vägs	keminjektor
•	 2	x	2,5	liters	inbyggda	kemdunkar
•	 15	m	högtrycksslang
•	 Rek.	användning/dag:	5	tim

Kampanjpris:

15.995:-
Rek.	ca-pris:	22.740:-
Artikelnummer:	107146716

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 modeller 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.
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WorldClass
Hetvattentvättar

* PA - Tryckstyrd omloppsventil
 Möjlighet att självsuga matarvatten.

** FA - Flödesstyrd omloppsventil
 Hög användarvänlighet - inget kvarvarande tryck vid stopp.

*** 36 mån/pr månad. 10% restvärde. 
 Leasingpriser är vägledande exempel och avser STIBOR 
 ränteläge januari 2015.

NEPTUNE 1 och 2
Hetvattentvättar i kompaktklassen, som kombinerar 
banbrytande design med hög effektivitet, bra prestanda 
och låga driftskostnader.
Tvättarna i denna klass är speciellt lämpliga till mindre 
lantbruk, hantverkare och byggföretag, verkstäder 
och bilhandlare.
Den upprättstående designen gör, att tvätten tar mindre 
plats och underlättar samtidigt transport och förvaring.

Både	NEPTUNE	1	och	2	tar	liten	plats	och	enkla	att	
flytta runt. Det smarta transporthandtaget gör tvätten 
lätt att både dra och skjuta framför sig. Den är också 
lätt att lyfta in i en skåpbil. 

Kompakt hetvattentvätt med slangrulle till 
dagliga mindre uppgifter. Med funktioner 
man traditionellt bara ser på de större 
tvättarna.

NEPTUNE 2-33 X
Tryck: 170 bar / Vatten: 690 l/t

•	 Antispill-funktion	gör	att	bränsle	inte	
 spills ut, när maskinen ligger ned
•	 Internt	högtryckskem-system
•	 Breda	hjul	ger	hög	mobilitet
•	 15	m	högtrycksslang,	slangrulle
•	 Rek.	användning/dag:	2	tim

Kampanjpris:  Leasing:***

19.995:- 537:-
Rek.	ca-pris:	31.390:-
Artikelnummer:	107145010

Hetvattentvätt till de sporadiska och inte 
så krävande rengöringsuppgifterna.

NEPTUNE 1-22
Tryck: 110 bar / Vatten: 600 l/t

•	 Antispill-funktion	gör	att	bränsle	inte	
 spills ut, när maskinen ligger ned
•	 Internt	lågtryckskem-system
•	 Breda	hjul	ger	hög	mobilitet
•	 10	m	högtrycksslang
•	 Rek.	användning/dag:	2	tim

Kampanjpris:

12.995:-
Rek.	ca-pris:	23.620:-
Artikelnummer:	107145000

Effektiv hetvattentvätt med flödesstyrt avlastningssystem. 
Utvecklad	för	rutinmässiga	medeltunga	rengöringsupp-
gifter i bilbranschen, lantbruket och industrin.

NEPTUNE 4-55 FAX**
Tryck: 200 bar / Vatten: 1010 l/t 

•	 Internt	högtryckskem-system
•	 Breda	hjul	ger	hög	mobilitet
•	 15	m	högtrycksslang
•	 Inbyggd	slangrulle
•	 Rek.	användning/dag:	4	tim

Kampanjpris:

25.990:-
Rek.	ca-pris:	42.460:-
Artikelnummer:	
107146615

Leasing:***
699:-

EcoPower
- lägre bränsleför-
brukning och 
miljövänlig teknologi.

EasyClean
- servicevänlig och 
lätt att underhålla.

DuoMotor
- separata motorer för 
högtryckspump och 
avgasfläkt.

SilentPower
- lågvarvig motor ger 
låg ljudnivå.

ErgoSystem
- tillbehörssystem 
med oöverträffad 
ergonomi.

QuickService
- minsta möjliga 
stillestånd.

Heavy-duty	hetvattentvätt	med	stor	vattenmängd	för	1-2	
användare. Klarar de tuffaste uppgifter inom lantbruk, 
bygg/anläggning	och	transport.

NEPTUNE 8-103
Tryck:180 bar / Vatten: 2000 l/t 

•	 Dubbel	självrengörande	keminjektor
•	 10	m	högtrycksslang
•	 Rek.	användning/dag:	6	tim

Kampanjpris:

49.900:-
Rek.	ca-pris:	76.280:-
Artikelnummer:	301001786

Leasing:***
1.341:-
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AERO
Kompakta våt-/torrsugare för 
produktivitet på en helt ny nivå.

Oavsett om du arbetar med vått eller torrt 
byggavfall, på öppna ytor eller på svårtillgängliga 
ställen, gör rent på verkstäder eller på byggarbets-
platser	-	gör	AERO	våt-/torrsugare	arbetet	utan	
besvär.
Tack vare den kompakta storleken, den förbättrade 
sugstyrkan, den goda filtreringen med PET-filter 
samt filterrengöringssystemet Push&Clean, tar 
AERO-serien	rengöring	och	produktivitet	upp	på	
en högre nivå.
I	denna	serie	finns	en	rad	modeller,	som	är	
utvecklade med fokus på många användnings-
möjligheter samt användarens behov inom industri, 
bilbranschen, bygg- och anläggningssektorn.

Professionell	våt-/torrsugare	
i kompakt design

AERO 21-01 PC
Luft: 3600 l/min
Vakuum: 210 mbar
Effekt: 1250 W 

•	 Push&Clean	semiautomatisk	filterrengöring	
•	 Blåsfunktion	via	utblåsningsluften
•	 Behållarvolym:	20	liter
•	 Vikt:	7,5	kg

Kampanjpris:

995:-
Rek.	ca-pris:	1.410:-
Artikelnummer:	
107406600

Levereras med:
Sugslang. Sugrör. 
Golvmunstycke.
Universalmunstycke.	
Fogmunstycke. 
Tvättbart filterelement. 
PET-fleece M-klass. 
Fleece filterpåse.

Professionell	våt-/torrsugare	med	rostfri	
stålbehållare och verktygsautomatik

AERO 31-21 PC INOX
Luft: 3600 l/min
Vakuum: 210 mbar
Effekt: 1250 W 

•	 Push&Clean	semiautomatisk	filterrengöring	
•	 Blåsfunktion	via	utblåsningsluften
•	 Behållarvolym:	30	liter
•	 Vikt:	10,5	kg

Kampanjpris:

1.995:-
Rek.	ca-pris:	2.670:-
Artikelnummer:	
107406607

Levereras med:
Sugslang. Sugrör. 
Golvmunstycke.
Universalmunstycke.
Borstmunstycke.	
Fogmunstycke. 
Verktygsadapter	med	
sugstyrkereglering.
Tillbehörsnät.
Tvättbart filterelement. 
PET-fleece M-klass. 
Fleece filterpåse.

Blåsfunktion via 
utblåsningsluften.

Flera hållare till rör, munstycken 
och sugslang gör transport 
och förvaring enkel och säker.

Designen av motortoppen gör det 
möjligt att förvara mindre verktyg 
eller personliga ägodelar.
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XtremeClean 
Helautomatiskt filter-
rengöringssystem. 
Filtret	rengörs	var	15:e	
eller	30:e	sekund	medan	
du arbetar.

Push&Clean 
Semiautomatiskt filter-
rengöringssystem. 
Håll	handen	över	insuget/
slangen och tryck på knappen. 
Luftströmmen rengör filtret 
och du är klar att arbeta igen.

SilentPower
- låg ljudnivå som inte 
stör andra.

AntiStatic
- förhindrar stötar och 
statisk laddning. 

MultiFit
Tillbehörssystem.

Push&Clean semiautomatiskt filterrengöringssystem. Avtagbar 70 liters 
tippbar,	rostfri	stålbehållare.	Utvecklad	för	att	klara,	krävande	dagliga	
arbetsuppgifter med uppsugning av smuts, vätska eller fint damm.

ATTIX 961-01
Luft: 2 x 3600 l/min / Vakuum: 250 mbar / Effekt: 2 x 1500 W

 

Kampanjpris:

8.995:-
Rek.	ca-pris:	11.360:-
Artikelnummer:	302002900

Levereras med:
Sugslang. Förlängningsrör och rörböj. 
Golvmunstycke. Fogmunstycke.
Filterelement. Filterpåse.

Våt-/torrsugare	med	helautomatiskt	filterrengörings-
system,	adapter	och	automatik	till	el-verktyg.	47	liters	
behållare.
 

ATTIX 50-21 XC
Luft: 3700 l/min
Vakuum: 250 mbar
Effekt: 1500 W
 

Kampanjpris:

5.495:-
Rek.	ca-pris:	8.640:-
Artikelnummer:	107403510	

Levereras med: Sugslang. 
Förlängningsrör och rörböj. 
Golv- och fogmunstycke. 
Planfilter Pet Nano. Skräppåse. 
Verktygsadapter.

Att ta hand om vätskor har aldrig varit enklare 
VHO	200	är	en	kraftfull	sugare	för	vätskor	med	fördelningsventil	för	
en	enkel	och	snabb	tömning.	Behållaren	töms	med	en	kulventil.
Som tillbehör finns en metallkorg som samlar upp metallspån, det 
finns även olika typer av nylonfilter som låter användaren arbeta med 
olika nivåer av filtrering, för att sedan återanvända 
material (både vätskor och fasta ämnen).

VHO 200
Luft: 4500 l/min / Vakuum: 230 mbar / Effekt: 2400 W

Kampanjpris:

19.995:-
Rek.	ca-pris:	26.280:-
Artikelnummer:	4010400037

Leasing:***
537:-
I kampanjpriset ingår:
Kraftigt	industri	set	Ø40.
Artikelnummer:	4072400206

*** 36 mån/pr månad. 10% restvärde. 
 Leasingpriser är vägledande exempel och avser STIBOR 
 ränteläge januari 2015.
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Sopmaskiner
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Manuell gå-bakom lösning för sopning av 
mindre	områden.	Robust	smutsbehållare	med	
bärhandtag. Sopar upp mindre mängder torr 
smuts, kapsyler, cigarettfimpar och liknande.

BK 900
Kapacitet: 2760 m2/tim

Kampanjpris:

5.995:-
Rek.	ca-pris:	7.480:-
Artikelnummer:	60441

Levereras med:
1	sopvals.	
1	sidoborste.	

Batteridriven	gå-bakom	sopmaskin	med	drivning.	
Lätt att manövrera, även helt in i hörnen. 
Gör perfekt rent - utan hårt arbete

FLOORTEC 350 B COMBI
Kapacitet: 2880 m2/tim

•	 Snabb	och	enkel	kontroll	eller	byte	av	filter	och	borstar	utan	
 användning av verktyg
•	 Inkl.	inbyggd	laddare,	underhållsfria	batterier,	
 sopvals och borste

Kampanjpris:

17.995:-
Rek.	ca-pris:	23.230:-
Artikelnummer:	908	4704	010

Mycket kompakt och enkel 
att transportera tack vare det 
fällbara handtaget.

Enkel justering/byte av 
sopvals, utan att använda 
verktyg.

Förvaringsplats för t.ex. 
läskburkar eller pennor.



WorldClass
Kombiskurmaskiner

KOMPLETT MASKIN 
KLAR ATT ANVÄNDA
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Alllsidig åkbar skurmaskin, lämplig till många 
olika golv och områden - och alltid redo att 
uppfylla kundernas förväntningar.

SCRUBTEC R 471 COMPLETE
Kapacitet: 4260 m2/tim

•	 Borstdäcket	följer	automatiskt	maskinens	
 rörelser och ger optimal uppsugning och 
 prestanda - inget behov av sidokjolar
•	 Patenterad	automatisk	hastighetskontroll	
 i svängar

Kampanjpris:

99.900:-
Rek.	ca-pris:	162.320:-
Artikelnummer:	CM9087271020-01

Leasing:***
2.685:-

Utformad	för	att	skura	och	torka	upp	även	på	
de mest svåråtkomliga platser, bakom hyllor, 
mellan bord, utställningsföremål som bilar och 
utrustning osv.

SCRUBTEC 337.2
Kapacitet: 1480 m2/tim 

•	 Låg	ljudnivå	för	rengöring	dagtid	och	i	
 ljudkänsliga miljöer 
•	 Enkel	kontrollpanel	och	justerbart	handtag
•	 Rengör	i	alla	riktningar
•	 Patenterat	system	för	enkel	borttagning	
 och byte av sugbladen utan verktyg
•	 Inkl.	inbyggd	laddare,	batteri	
 och borste

Kampanjpris:

19.995:-
Rek.	ca-pris:	28.340:-
Artikelnummer:	
9087343020

Leasing:***
537:-

*** 36 mån/pr månad. 10% restvärde. 
 Leasingpriser är vägledande exempel och avser STIBOR 
 ränteläge januari 2015.

Levereras med:	Inbyggd	laddare,	batterier,	borstar,	
kemdoseringssystem, sugblad och grovfilter kit. 

Stor öppning i smutsvatten-
tanken med inbyggt grovfilter.

Stora svärtfria/oljeresistenta hjul 
och ett vattenfilter som är enkelt 
att rengöra.

Användarvänlig kontrollpanel 
och justerbar ratt, som ger 
optimal ergonomi.



Erbjudandena gäller t.o.m. 31.07.2015. Samtliga priser är rekommenderade priser och exkl. moms. 
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska data, priser och ev. tryckfel. 

Nilfisk-Advance AB
Box	4029,	431	04	Mölndal

Tel.	031-706	73	00
info.se@nilfisk-alto.com

www.nilfisk-alto.se 

GRATIS SERVICECHECK - HOS DIG
•  Vi kontrollerar* maskinens funktioner, för optimalt 

rengöringsresultat, tidpunkt avtalas  
•  Information om korrekt användning av maskinen 

från servicetekniker
• Optimerad livslängd för maskinen 

GRATIS
ServiceCheck • Förlängd garanti

Registrera din nya rengöringsmaskin 

Så ÄR Du MED.

FÖRLÄNGD GARANTI - 24 MÅN I STÄLLET FÖR 12 MÅN 
• Registrera din maskin inom 30 dagar efter köpet
• Teckna ett serviceavtal 

SÅ HÄR GÖR DU
•  Registrera din nya maskin när du köper den eller 

omedelbart efter
• Du kan be din återförsäljare ombesörja registreringen 
•  Gör det själv  - använd QR-koden eller  

www.inclusiveplus.nilfisk.se
*  I vissa områden i landet skall maskinen inlevereras.

PRODUKTER SOM 
OMFATTAS
Produkter som omfattas är kallvatten-
tvättar - POSEIDON 5 och större, het-
vattentvättar - NEPTUNE 4 och större, 
stationära kall- och hetvattentvättar, 
motor/batteridrivna sop- och skur-
maskiner.

Gör det själv  
- använd QR-koden 

eller: 
www.inclusiveplus.nilfisk.se

VINN

Delta i tävlingen
via din smartphone

Principia Mountainbike
Läs	mer	på:	www.nilfisk-alto.se där du även finner tävlingsreglerna...


