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Samtliga priser är rekommenderade priser exkl. moms och kemikalieskatt och gäller t.o.m 31/3-2023. 

SC250 34C B
Skurar, sopar och torkar överallt 
Artikelnummer: 9087380020

Den batteridrivna SC250, som är ett kompakt 
kraftpaket för snabb rengöring av hårda golv, 
hanterar tre separata rengöringsuppgifter i ett 
enda moment för oöverträffad effektivitet och 
kompromisslösa resultat.

• 34 cm cylindrisk borste tar bort smuts, skräp och
även mindre partiklar

• 6 liters ren-/smutsvattentank för upp till 40
minuters drifttid innan påfyllning behövs

• Skurar både framåt och bakåt

SC351
För daglig rengöring av mindre områden 
Artikelnummer: 9087341020

Högt borsttryck, lång batteritid och förmågan att 
skura både framåt och bakåt, gör SC351 till det 
perfekta valet för din dagliga rengöring.

• 35 cm borstdäck utrustad med borste eller rondell
• 11 l ren-/smutsvattentank och drifttid på upp till 90
min
• Låg ljudnivå

Kampanjpris: 29 900:-

Nilfisk 
rengöringslösningar
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SC401 B FULL PKG
Hög och jämn rengöringsprestanda
timme efter timme
Artikelnummer: 9087390020

Maskinen är användarvänlig och kräver väldigt 
lite utbildning. De fyra hjulen gör SC401 enkel att 
manövrera och OneTouch™-knappen aktiverar alla 
funktioner med ett enkelt klick. Dessutom kan man 
ändra rengöringsinställningarna under pågående 
rengöring med hjälp av tre enkla knappar på 
kontrollpanelen.

• 43 cm borstdäck inkl. rondellhållare och utrustad
med borste eller rondell

• Upp till 2,5 timmars kontinuerlig skurning och
torkning

• Utan drivmotor

FM 400L inkl. rondellhållare
Lågvarvad singelskurmaskin
Artikelnummer: 56380056

FM400 L är stark, pålitlig och har en tyst och mjuk 
gång. Den är utrustad med stora robusta hjul på en 
metallram vilket ger en stark konstruktion. 

• En effektiv golvvårdsmaskin med 43 cm
arbetsbredd och 180 varv/min
• 15 m kabel
• Egronomisk design

UHS4315
High speed effektiv polermaskin 
Artikelnummer: 90002000

UHS 4315 är en effektiv polermaskiner som har 
inbyggd dammupptagning med dammpåsen 
lättåtkomligt placerad i fronten. En flexibel 
konstruktion som är lätt att vika ihop för transport 
eller förvaring. Maskinen har ett varvtal på 1500 rpm 
och har med sin effektiva konstruktion en

• Justerbart arbetstryck
• Borste/rondell, 430 mm
• Borst/rondellhastighet 1500 rpm

SW250 920
Manuell sopmaskin för enkel sopning 
Artikelnummer: 50000494

Det har aldrig varit enklare att hålla era omgivningar 
i bra och inbjudande skick för kunder och 
medarbetare. Nilfisk gå-bakom sopmaskin SW250 
har imponerande prestanda vid både rengöring 
utomhus och rengöring av golv inomhus.

• Dubbla sidoborstar ger 92 cm sopbredd
• Behållare på 38 l som kan hållas öppen för tömning
av papperskorgar eller större skräp
• Enkel mekanisk konstruktion som är i princip
underhållsfri

Kampanjpris: 49 900:-
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Kampanjpris: 3 990:-
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