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ecoflexTM

TOISINAAN TARVITSET ENEMMÄN KUIN
PELKKÄÄ VETTÄ. TARVITSET ECOFLEXIN.
Puhdistatko pesuaineella vai ekologisesti pelkällä vedellä? Nyt voit puhdistaa niin kuin haluat.
Nilfisk on ajatellut tulevaisuutta, kestävän kehityksen ja tehokkuuden yhdistämistä.
Tulos: Vihreämpää puhtautta - ensiluokkainen ja räätälöitävä EcoflexTM - järkevin puhdistusmenetelmä.

EcoflexTM - anna veden
tehdä työ puolestasi

EcoflexTM antaa mahdollisuuden
huippusuorituskykyyn vähemmillä
resursseilla. EcoflexTM tarjoaa 
vaihtoehdon, jossa voidaan puhdistaa 
pelkällä vedellä tai vähäisellä määrällä 
puhdistusainetta.
EcoflexTM - vihreämpää puhtautta.

Säästä rahaa ja
luonnonvaroja

Ekologinen puhdistaminen EcoflexTM-
järjestelmän avulla on tehokasta ja
ympäristöystävällistä. Suuremmalla
joustavuudella sinä säästät aikaa, 
koneen käyttöikää, sekä vähennät 
veden ja pesuaineen kulutusta. 
Nykypäivän kasvavat vaatimukset 
kustannustehokkuudelle ovat
haastavat tavoittaa, mutta nyt voit 
tehdä enemmän vähemmällä.

Puhdasta joustavuutta

Erilaiset siivouskohteet vaativat 
erilaista puhdistusta. Lisäämällä 
vain vähän harjapainetta, vettä tai 
pesuainetta EcoflexTM-järjestelmä 
tarjoaa ratkaisun mihin tahansa 
puhdistuskohteeseen.
EcoflexTM vaihtaa helposti siivouksen 
tehoa yhdellä napin painalluksella.
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SC250 34C B
- Kompakti yhdistelmäkone pesuun ja lakai-
suun
Tuotenro: 9087380020

• Pesu ja kuivaus sekä irtoroskien keruu samalla kertaa
• Tuottava: 6 litran puhdas ja likavesisäiliö, jopa 40 minuutin 
    yhtäjaksoinen työskentely
• Tehokas: Nilfisk 36V Litiumakkuteknologia

Sisältää: Telaharjan ja litiumakun sekä laturin

Kampanjahinta:

Ovh: 2799 € 

1799 €
alv 0%

BA451 D EcoflexTM 
- Hiljainen, kompakti ja helposti liikutet-
tava yhdistelmäkone
Tuotenro: CM908 7141 020-04

Tämä kävellen ohjattavien mallisto tarjoaa parhaan yh-
distelmän käyttömukavuutta, tuottavuutta ja suorituskykyä.

• Matala äänitaso soveltuu päiväsiivoukseen ja yhden 
kosketuksen käyttöpaneeli
• Helppo pääsy likavesisäiliöön puhdistusta ja huoltoa varten

Sisältää: sisäänrakennettu laturi, akut, pesuharja ja 
vetoalusta

Kävellen ohjattava siivouskone

Kampanjahinta:

Ovh: 6495 € 

3999 €
alv 0 %

SC400 B
Enemmän toiminnallisuutta kompaktissa 
koossa
Tuotenro: 9087311020

SC400 tarjoaa ison koneen puhdistustehokkuuden ja joustavuutta 
pienessä koossa, joka on tehokas ja helppo käyttää.

• 43 cm harjayksikkö ja 21 litran säiliö tarjoavat ison koneen tuot-
tavuuden, ilman että helppokäyttöisyys ja liikuteltavuus kärsii
• Kaikki toiminnot on integroitu
Sisältää: sisäänrakennettu laturi, akut, pesuharja ja vetoalus-

Pesuleveys

430 mm

Puhdas/likavesi 
säiliö

21/21 l

Puhdistusteho 
(teoreettinen)

1720 m2/h

Kampanjahinta:

Ovh: 4219 € 

2999 €
alv 0 %

Pesuleveys

340 mm

Puhdas/likavesi 
säiliö

6/6 l

Puhdistusteho 
(teoreettinen)

1360 m2/h

Pesuleveys

450 mm

Puhdas/likavesi 
säiliö

40/40 l

Puhdistusteho 
(teoreettinen)

2025 m2/h
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Seisten ohjattava yhdistemäkone

SC6000/910 C EcoflexTM

Tehokasta puhdistusta 
laajoille alueille
Tuotenro: CM56116003-03

Kampanjahinta:

Ovh: 14766 € 

6995 €
alv 0%

Kampanjahinta:

12999 € alv 0 %

7195 €
alv 24 %

SC1500 EcoflexTM

Innovatiivinen seisten 
ohjattava yhdistelmäkone
Tuotenro: CM56104002-05
• 44 litran vesisäiliö sähköisesti kontrolloidulla vedenvirtauksella 
mahdollistaa 75 minuutin yhtäjaksoisen puhdistuksen yhdellä 
täytöllä
• Jopa 3,5 tunnin ajoaika akuilla
Sisältää: sisäänrakennettu laturi, akut, pesuharja ja vetoalusta

SC2000 EcoflexTM

Kompakti istuen 
ohjattava yhdistelmäkone
Tuotenro: 9087364020

• Tasainen puhdistustulos: Pesuaineen ja veden syöttö säätyy 
nopeuden mukaan
• Sopii päiväsiivouskohteisiin ja helppo käsitellä
•  Helppo säätö  ja ohjattavuus
Sisältää: sisäänrakennettu laturi, akut, pesuharja ja vetoalusta

Pesuleveys

510 mm

Puhdas/likavesi 
säiliö

44/46 l

Puhdistusteho 
(teoreettinen)

2438 m2/h

Pesuleveys

530 mm

Puhdas/likavesi 
säiliö

70/70 l

Puhdistusteho 
(teoreettinen)

3180 m2/h

Pesuleveys

914 mm

Puhdas/likavesi 
säiliö

190/190 l

Puhdistusteho 
(teoreettinen)

8190 m2/h

Kampanjahinta:

Ovh: 39900 € 

23900 €
alv 0 %

• SmartFlow -toiminto ennakoi vedensyötön 
tiukoissakin käännöksissä
• Suojatut harjat ja sivukumit
• Selkeä LED -näyttö
• Yksinkertainen, ilman työkaluja imukumien, 
telaharjojen ja imusuulakkeen vaihto

Sisältää: sisäänrakennettu laturi, akut, pesu-
harja ja vetoalusta
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Päältäajettavat yhdistelmäkoneet

BR 755 EcoflexTM

Parempaa puhtautta, 
luotettavuutta ja toimivuutta
Tuotenro: CM56601014

Pesuleveys

710 mm

Puhdas/likavesi 
säiliö

106/106 l

Puhdistusteho 
(teoreettinen)

4470 m2/h

Kampanjahinta:

Ovh: 19900 € 

14900 €
alv 0 %

BR 752 EcoflexTM

Huippusuorituskykyinen 
yhdistelmäkone liukuvalla 
harjayksiköllä
Tuotenro: CM9087263020-06

BR 752 C EcoflexTM

Tuotenro: CM9087265020-04

Kampanjahinta:

Ovh: 16500 € 

11290 €
alv 0%

Pesuleveys

710 mm

Puhdas/likavesi 
säiliö

80/80 l

Puhdistusteho 
(teoreettinen)

4260 m2/h

Kampanjahinta:

Ovh:14900 € 

9999 €
alv 0 %

• Ecoflex -pesuainejärjestelmä minimoi 
ympäristövaikutukset suorituskykyä 
vähentämättä
• Patentoitu automaattinen nopeu-
densäädin lisää käyttäjän turvallisuutta 

Sisältää: sisäänrakennettu laturi, akut, 
pesuharja ja vetoalusta, ,752 C mallissa 
telaharjat

• Säädettävä harjapaine
• Helppokäyttöinen
• Ecoflex -pesuainejärjestelmä minimoi 
ympäristövaikutukset suorituskykyä vähentämättä  
Sisältää: sisäänrakennettu laturi, akut, pesuharjat 
ja vetoalusta
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Kävellen ohjattavat lakaisukoneet

LAKAISUKONEET
Hanki luotettava monikäyttöinen lakaisukone 
Nilfiskin lakaisukone kerää roskat ja sitoo pölyn. Mekaaninen järjestelmä on suunniteltu keräämään roskat 
(isommat hiukkaset, kevyet materiaalit tai raskaan pölyn) ja puhdistamaan ympäristöön palautuvan ilman 
laadun. Tätä varten käytämme Nilfiskin luotettavia imu- ja suodatusjärjestelmiä.

Säädöt ja huollot ilman työkaluja lisäävät tehokkuutta
Koneidemme säädöissä ja huolloissa ei tarvita erillisiä 
työkaluja. Tämä ainutlaatuinen Nilfiskin ominaisuus 
helpottaa asetusten muuttamista sekä pää- että sivuharjan 
ja suodattimen osalta. Sen ansiosta harjaa voidaan säätää 
ja sovittaa lattiaan harjan kulumisen mukaan. Näin harjan 
lakaisuteho säilyy korkeana koko käyttöiän ajan.

Puhtaampi ilma DustGuardTM - toiminnon avulla
Ainutlaatuinen DustGuard™-toiminto sumutussuuttimilla 
levittää hienojakoista kosteaa vesisumua etu- ja 
sivuharjoille, tämä vähentää tehokkaasti ilmassa leijuvan 
pölyn muodostumista ja pitää ilman puhtaampana.

Laadukkaat suodattimet ja ravistimet
Nilfiskin pölynlakaisujärjestelmä on suunniteltu 
rakenteeltaan ihanteelliseksi: tehokas imuturbiini, iso 
laajapintainen suodatin pölynkeruuseen sekä toimiva 
suodattimen ravistin, joka takaa suodattimen pysymisen 
puhtaana. Suodattimen ravistimen tekniikka on yhtä 
tärkeä asia kuin suodattimen koko, koska tehokas ravistus 
puhdistaa suodattimen perusteellisesti, jolloin imumoottori 
pystyy toimimaan täydellä teholla.

Harja jokaiseen sovelluskohteeseen
Nilfiskin varusteiden valikoima on monipuolinen. 
Se kattaa sekä pää- että sivuharjoissa eri materiaalit kuten: 
PPL, luonnonkuidut, nylon ja terässekoitukset. Pestävät tai 
antistaattiset paneelisuodattimet. Valinnaiset lisälaitteet: 
vilkkuvalot, ajovalot, jälkiä jättämättömät renkaat, 
peruutussummeri, puskurit ja suojakatokset/ajohytit.
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Kävellen ohjattava lakaisukone

SW 750
Hiljaista ja helppoa lakaisua maksimaalisella
tuottavuudella. Itsevetävä, imulla ja suoda-
tuksella varustettu.
Tuotenro: 908 4701 010
•  Voidaan käyttää sisä- ja ulkotiloissa
• Erittäin alhainen äänitaso (59 dB(A))
•  Pää- ja sivuharja säädettävissä

Kampanjahinta:

Ovh: 3400 €

1990 €
alv 0%

Kampanjahinta:

Ovh: 999 € 

695 €
alv 0 %

Puhdistusteho sivuharjalla
(teoreettinen)

Työleveys

720 mm

Roskasäiliön 
tilavuus

60 l 2880 m2/h

Puhdistusteho 
sivuharjalla 

(teoreettinen)

Työleveys

690 mm

Roskasäiliön 
tilavuus

40 l 2740 m2/h

BK 900
Hiljaista ja 
helppoa lakaisua 
maksimaalisella 
tuottavuudella
Tuotenro: 60441

SR 1000 S
Kompakti istuen ohjattava lakaisukone
Tuotenro: CM908 4201 010-01

Puhdistusteho sivuharjalla
(teoreettinen)

Työleveys

1000 mm

Roskasäiliön 
tilavuus

50 l 5500 m2/h

Kampanjahinta:

Ovh: 16295 € 

7495 €
alv 0 %

•  Sivuharja säädettävissä 
kulumisen mukaan
• Taittuva työntökahva hel-
pottaa säilytystä ja kuljetta-
mista

• Kääntösäde alle 2 m
• Lisävarusteina myös tekstiililattioiden lakaisuun

Sisältää sis. laturin, akun,  kaksi sivuharjaa ja keskiharjan



Nilfiskin Pink Pantterin tuotteet ilahduttavat yksityiskohdillaan 
ja takaavat huipputehokkuuden. 

Vuosikausien mittaan saamamme kokemus on opettanut meidät 
valmistamaan erinomaisia yhdistelmäkoneita, joissa tehokas puh-
distaminen yhdistyy suureen tuottavuuteen. Yhdistelmäkoneemme 
kestävät pitkään, tarvitsevat vain vähän kunnossapitoa, tulevat 
edullisiksi huoltaa ja ovat erittäin helppokäyttöisiä. Valikoima 
ulottuu pienikokoisista kävellen ohjattavista malleista raskaaseen 
käyttöön tarkoitettuihin moottorikäyttöisiin päältä ajettaviin konei-
siin.
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Nilfisk PINK

VP300 HEPA PINK
Huippulaatua edulliseen hintaan
Tuotenro: 107415313

Kampanjahinta:

Ovh: 229 €

129 €
alv 0%

Alipaine

23 kPa

Imuteho

200 W

Pölypussin 
tilavuus

10 litraa

B

•  Vakiona HEPA H13 -suodatin
• Ergonominen teleskooppi imuputki
• Monikäyttöinen lattiasuulake
• Sähköjohto 10 metriä
• Ammattilaisten suosikki 
 
          Rajoitettu erä!
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SC351 PINK
Pienten alueiden päivittäiseen 
puhtaanapitoon
Tuotenro: DK16001002

Nilfisk PINK

Kampanjahinta:

Ovh: 4219 € 

2295 €
alv 0%

Pesuleveys

370 mm

Puhdas/likavesi 
säiliö

11/11 l

Puhdistusteho 
(teoreettinen)

1480 m2/h

SC100 E Basic PINK
Kompakti pystymallinen 
yhdistelmäkone ahtaisiin tiloihin
Tuotenro: DK16001010

Kampanjahinta:

Ovh: 1265 € 

799 €
alv 0 %

Pesuleveys

310 mm

Puhdas/likavesi 
säiliö

3/4 l

Puhdistusteho 
(teoreettinen)

620 m2/h

•  SC351 mahdollistaa puhdistuksen eteen- ja 
taaksepäin 27 kg:n harjapaineella
•  Säädettävä vedenvirtausnopeus

Sisältää: laturin, akun, pesuharjan ja 
vetoalustan.

Manuaaliseen moppaukseen verrattuna SC 100 
puhdistaa kohteen paljon nopeammin ja erinomaisella 
puhdistuskyvyllä
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HEPA imurit

HEPA - ERP-IMURIT

Pölynimureiden energialuokitukset uudistuivat ErP-direktiivien myötä

Syyskuun alussa Euroopassa tulivat voimaan uudet määräykset, joiden mukaan pölynimuri saa toimia 
korkeintaan 900 watin teholla. Lisäksi imuriin tuli uudenlainen energiatarra. Määräys koskee sekä kuluttajien, 
että ammattikäyttöön tarkoitettuja imureita EU:n alueella. 

Nilfisk on investoinut paljon tuotekehitykseen, jotta tuotteet vastaavat uusia säädöksiä ja pysyvät kuitenkin 
edelleen kilpailukykyisenä. Olemme kehittäneet valikoiman imureita, jotka ovat tehokkaita ja tekevät 
puhdistuskokemuksista miellyttäviä sekä nopeita.

Ensimmäisen kerran imureiden energialuokitus tehtiin vuonna 2014 

Tuolloin imureihin tuli ensimmäistä kertaa energiatarra, jossa olivat A-, B-, C-ja D-luokitukset. EU  myös 
määräsi imureiden enimmäistehoksi 1600 wattia. Nyt energiatarra muuttuu niin, että luokitukset tihenevät. 
Esimerkiksi A-luokitukseen tulee kolme plussaa, kaksi plussaa ja yksi plussa.

Uusi energiatarra 2017
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VP930 Hepa Basic
Maailmanluokan kuuluisa 
ammattipölynimuri
Tuotenro: 107415560

Kampanjahinta:

Ovh: 249 €

149 €
alv 0%

Kampanjahinta:

Ovh: 419 €

249 €
alv 0 %

VP300P Hepa Basic
Takaa tehokkaan 
puhdistuskokemuksen 
joka kerta.
Tuotenro: 107415322

VP600 Hepa Basic
Tehokas ja 
ympäristöystävällinen 
Tuotenro: 107418541
•  A-energialuokka ja vakiona HEPA 
H13 -suodatin ja äänipaine 62 dB
• Magneettinen pölysäiliö sulkemisme-
kanismi ja monikäyttöinen lattiasuulake
• Harja- ja rakosuulake 

Alipaine

23 kPa

Imuteho

200 W

Pölypussin 
tilavuus

10 litraa

Alipaine

22 kPa

Imuteho

200 W

Pölypussin 
tilavuus

10 litraa

Kampanjahinta:

Ovh: 459 € 

299 €
alv 0 %

Alipaine

23 kPa

Imuteho

240 W

Pölypussin 
tilavuus

15 litraa

HEPA imurit

•  Vakiona HEPA H13 -suodatin
• Yhdistelmäsuulake RD295P
• Sähköjohto 10 metriä  ja äänipaine 62 dB
• Harja- ja rakosuulake

• Kestävä terässäiliö ja 15 litran pölypussi
• Vakiona HEPA H13 -suodatin
• Ergonominen teleskooppi imuputki
• Suuri puhdistusteho ja monikäyttöinen
    lattiasuulake
* Sähköjohto 15 metriä oranssinen huomioväri
* Äänipaine vain 57 dB



Kampanjatarjoukset ovat voimassa 31.12.2017 asti. Emme vastaa mahdollisista virheistä teknisissä tiedoissa, hinnoissa tai tuotteiden 
saatavuudesta. Kuvissa esitetyt tuotteet on voitu esittää lisävarustein.

Hyttimestarinkuja 2, 02780 Espoo
Puhelin 0207 313 313
Fax 0207 313 314
www.cc-tukku.com
palvelu@cc-tukku.com

Jälleenmyyjä:

????

Nilfiskillä on myös kattava valikoima erilaisia puhdistusaineita. Puhdistusaineet on kehitetty ammattikäyttäjien 
tarpeisiin siivouspalveluyritysten, julkisen sektorin ja muiden yritysten käyttöön, jotka arvostavat tehokkaita ja 
laadukkaita sekä ympäristöystävällisiä tuotteita.

Käy tutustumassa valikoimaamme osoitteessa www.siivous.nilfisk.fi

Nilfisk on aktiivinen myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa meitä ja pysy ajantasalla tapahtumista, tarjouksista sekä 
uutisista:

       syyskampanja.nilfisk.fi

Facebook/Nilfisk         LinkedIn/Nilfisk


