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PÖLYNIMURIT  
AMMATTILAISILLE
Nilfisk-pölynimureille on ominaista korkea 
imuteho, tehokas suodatus ja kompakti muotoilu. 
Kaikki mallit on kehitetty yhdessä niiden käyttäjien 
kanssa. Imureissa on käyttäjäystävälliset kahvat, 
jotka tekevät käytöstä miellyttävää ja niissä on 
myös vankka rakenne, jonka toimivuuteen voi 
luottaa vuosi toisensa jälkeen.

AMMATTIPÖLYNIMURI  /  SYYSKAMPANJA 20192

VP600 BATTERY
Akkuimuri tehokkaimmillaan - turvallista ja tehokasta
Tuotenro: 41600821

• Hyvä tuottavuus jopa 60 minuutin toiminta-ajalla 
• Nopea akun lataus vain 40 minuutissa mahdollistaa tehokkaan siivouksen. 
• Tehostustoiminto vaativaan puhdistamiseen 
• Siivousympäristö on turvallinen, kun ihmiset eivät voi kompastua johtoon. 
• Luokkansa paras äänenpainetaso, alkaen vain 56 db(A), mahdollistaa 

kustannustehokkaan päiväsiivouksen. 
• HEPA H13 -poistoilmasuodatin vakiovarusteena varmistaa ympäristön puhtauden. 

KAMPANJAHINTA: 1149 €
OVH.: 2001 €
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VP300 HEPA BASIC
Tehokas siivouskokemus jokaisella 
käyttökerralla 
Tuotenro: 107415322

Nilfisk VP300 on lujatekoinen, kestävä perusimuri, jolla 
jokapäiväiset tehtävät saa valmiiksi kerta toisensa jälkeen. 

• Kevyt: vain 5 kg 
• Hiljainen toiminta – sopii  

päiväsiivoukseen 
• Tehokas suodatus HEPA 

13 -suodattimella.

GD5 BATTERY 
Reppuimuri ilman johtoa 
Tuotenro: 41600841 

GD5 Battery on johdoton imuri, joka helpottaa vaikeapääsyisten 
paikkojen siivoamista entisestään. 

• Voimakas imumoottori ja pitkä toiminta-aika 
• Tehostustoiminto 190/465 W, optimoi energiankulutuksen 

ja puhdistustehon 
• Nilfiskin laadukas 36 V litiumakku. Mukana 

toimitetaan: pika-laturi. Akut latautuvat 
0–100% 75 minuutissa tai 50–90% 
20 minuutissa – lyhentämättä akkujen 
käyttöikää.

• Akun BMS-turvallisuusjärjestelmä

VP 930 HEPA Basic Nordic 
Vaihda uuteen ammattilaisten pölynimuriin
-MILJOONIEN ihmisten valitsema ja luottama
ympäri maailman!
Tuotenro: 107415560

VP930 on tehokas ja kestävä. Siksi me olemme kutsuneet sitä 
maailman parhaaksi ammatti-imuriksi jo monta vuotta.

VP930 mukana tulevat hyvät 
vakiovarusteet mm; 

• Teleskooppi-imuputki, suulake 
koville pinnoille

• 15 litran pölypussi ja 15 metrin 
oranssi verkkojohto

• Hepa-suodatus takaa hyvän 
ilmanlaadun

VU 500 HEPA, 32 cm 
Mattoimuri, joka tarjoilee erinomaista 
puhdistustehokkuutta 
Tuotenro: 107418426

Automaattisesti säätyvä harjauskorkeus takaa kunnon 
puhdistustuloksen ja maksimaalisen tuottavuuden erilaisia 
tekstiilipintoja puhdistettaessa. 

• Verkkojohdon säilytyksen pikalukitus/avaus
• Irrotettava verkkojohto
• Vakiona HEPA 13-suodatin
• Harjan poisto ilman työkaluja
• Jälkiäjättämätön törmäyssuoja
• Miellyttävä kahva nostoa varten

VP300 HEPA BASIC VP 930 HEPA BASIC NORDIC GD5 BATTERY VU 500 HEPA, 32 CM
Ilmavirtaus, l/S 32 33 21,7-26,7 27

Pölypussin tilavuus, litraa 10 15 5 5

Alipaine, mbar 220 230 90-130 240

OVH.: 2011 €

KAMPANJAHINTA:  995 €

OVH.: 269 €

KAMPANJAHINTA:  129 €

OVH.: 499 €

KAMPANJAHINTA:  299 €

OVH.: 497 €

KAMPANJAHINTA:  295 €



Millaista pölyä joudut 
käsittelemään? 

Sementtiä, betonia, 
laattaliimaa 

vai synteettisiä 
mineraalikuituja
(kuten lasivillaa)?
Näin valitset sopivan

pölynimurin

ATTIX 961-01
Ilmavirtaus, l/min 2 x 3600

Säiliön enimmäistilavuus, litraa 70 

Alipaine, mbar 250 

Nilfisk yläpölysarja
Puhdista ilman telineitä tai kalliita nostureita
Tuotenro: 4072400651

Käänteentekevä tuote, jonka avulla voi puhdistaa ylhäältä tasoja. 
Tämä mullistava tapa tekee yläpölyjen siivouksesta helppoa ja tur-
vallista, kun et tarvitse enää telineitä tai kalliita nostureita. Vapaudu  
turvallisuussäädöksistä, jotka asettavat vaatimuksia korkealla  
työskentelyyn. Nilfiskin yläpölysarja vapauttaa niistä ja säästät aikaa, 
kun et joudu siirtelemään telineitä tai nostureita edestakaisin.

Sisältää 4 x 1,5 m putket ja 6 tarviketta.

KAMPANJAHINTA: 1990 €
OVH.: 2840 €

KAMPANJAHINTA: 859 €
OVH.: 1529 €
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ATTIX 961-01
Ylivertainen märkä-kuivaimuri 
ammattikäyttöön 
Tuotenro: 302002900

Kaksimoottorinen märkä-/kuivaimuri teollisuuden vaativiin 
kohteisiin.

Suurikapasiteettinen 70 litran RST-säiliö pitää tyhjennysajat 
minimissä ja takaa pitkät työskentelyajat. Suuri imuteho ja 
alhainen äänitaso mahdollistavat ATTIX 961-imurin käytön 
monissa erilaisissa kohteissa

Valitse sopiva pölynimuri 
oikealla pölyluokalla 

MÄRKÄ-/KUIVAIMURIT

H   -luokan imuri H-luokan pölylle: 

•  Karsinogeenista pölyä kuten 
hengitysilmaan joutuvaa kvartsia, 
puupölyä kovapuista, homeitiöitä, 
asbestia tai lyijypitoista pölyä

M   -luokan imuri M-luokan pölylle:

•  Vaarallista pölyä, kuten lakkaa, kipsiä, 
sementtiä, betonia, soraa, laattaliimaa  
tai maaleja (kuten lateksia, öljymaalia)

L   -luokan imuri L-luokan pölylle:

•  Vaaratonta pölyä kuten huonepölyä 
tai maa-ainesta
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VL200 20 PC  VL200 30 PC INOX ATTIX 30-01 PC ATTIX 33-2H PC
Ilmavirtaus, l/min 2880 2880 3700 4500

Säiliön enimmäistilavuus, litraa 20 30 30 30

Alipaine, mbar 230 230 250 250

VL200 20 PC
Kompakti ja kätevä veden- ja pölynimuri 
Tuotenro: 107406660

VL200 sopii erityisesti pieniin siivouskohteisiin: 
hotelleihin, sopimussiivoojille, toimistorakennuksiin 
sekä pieniin teollisuuskohteisiin.

• Push&Clean -suodattimen puhdistusjärjestelmä
• Pestävä PET fleece -suodatin
• Sertifioitu HEPA-suodatin saatavana lisävarusteena
• Puhallustoiminto

KAMPANJAHINTA: 179 €
OVH.: 321 €

VL200 30 PC INOX
Täydellistä tehokkuutta märkiin 
ja kuiviin kohteisiin
Tuotenro: 107406661

VL200 sopii erityisesti pieniin siivouskohteisiin: 
hotelleihin, sopimussiivoojille, toimistorakennuksiin 
sekä pieniin teollisuuskohteisiin.

• Push&Clean -suodattimen puhdistusjärjestelmä
• Pestävä PET fleece -suodatin
• Sertifioitu HEPA-suodatin 

saatavana lisävarusteena
• Puhallustoiminto
• RST-säiliö 

KAMPANJAHINTA: 249 €
OVH.: 404 €

ATTIX 30-01 PC
Sertifioitu märkä-kuivaimuri yleiskäyttöön
Tuotenro: 107413591

ATTIX 30 edustaa kompaktia, mutta tehokasta märkä/kuivaimuri-
mallistoa - ja se sopii esimerkiksi paljon liikkuvalle työmiehelle. 
Ergonominen muotoilu ja alhainen äänitaso mahdollistavat 
paremman käyttömukavuuden ja pidemmän työskentelyajan.

• Ei L-luokan pölypäästöjä
• 30 litran säiliö ja kääntyvät etupyörät
• Automaattinen start/stop  

sähkötyökalulle 

KAMPANJAHINTA: 659 €
OVH.: 997 €

KAMPANJAHINTA: 295 €
OVH.: 434 €

ATTIX 33-2H PC
Tehokasta ja turvallista imutehoa  
vaarallisille aineille
Tuotenro: 107412183

ATTIX 33 M/H –märkä-/kuivaimurissa on innovatiivinen suodatus-
järjestelmä, parannettu suorituskyky, kestävä rakenne ja se on  
sertifioitu M/H pölyluokkiin, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan  
ammattilaisille, jotka etsivät luotettavaa imuria suojelemaan  
työntekijöidensä terveyttä ja turvallisuutta. Suunniteltu täyttämään  
rakennus- ja muun teollisuuden vaarallisen pölyn keräämiseen 
asetetut tiukat vaatimukset.

• Virtausensori merkkiää-
nellä ja LED-valolla

• 30-litran säiliö teräs-
pyörillä ja kestävällä 
törmäyssuojalla

• Joustavat kumihihnat, 
työkalulaatikon kiinni-
tyspaikka ja kuljetuskahva
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TEHOSTA
LATTIANPESUA
Ensimmäiset yhdistelmäkoneet säästivät 
mullistavia määriä aikaa ja rahaa 
siivouksessa. Lisäksi ne paransivat 
puhdistustulosta. Nykykoneet toimivat 
vieläkin paremmin, ja tehtävään voi valita 
seisten, istuen tai kävellen ohjattavan 
koneen. Jatkuvan tuotekehityksen 
ansiosta Nilfiskin koneet ovat nopeita, 
tehokkaita ja luotettavia. Niiden ergonomia 
on erinomainen ja ne ovat uskomattoman 
helppoja käyttää.



Lattioiden pitämiseen puhtaana on monta hyvää syytä. 

Pöly ja maa-aines eivät leviä joka paikkaan tai likaa hyllyjä 

ja tavaroita. Puhtaat lattiat voivat myös motivoida pitä-

mään paikat järjestyksessä. Tämä pitää paikkansa tavara-

talon ja supermarketin lisäksi myös suuressa varastossa. 

Nykyisin yhdistelmäkoneet ovat niin monipuolisia, että 

mikään lattia ei ole liian pieni tai suuri, ja koneet selviävät 

kaikenlaisista pinnoista. Myös arat lattiat voi pestä entistä 

paremmin ja huolellisemmin yhdistelmäkoneella. 

SUURIA TEKNISIÄ EDISTYSASKELIA

 Siivousala ei ole tunnettu innovatiivisuudesta. Nykyiset 

siivousvälineet ovat kuitenkin kehittyneet merkittävästi 

tavoilla, jotka muuttavat siivousalaa hyvään suuntaan. 

Harjoilla ja laikoilla varustetut yhdistelmäkoneet eivät ole 

uutuuksia, mutta veden, pesuaineiden tai harjayksikön 

ohjaus- ja säätelyjärjestelmiä kehitetään jatkuvasti. Se 

parantaa pesutulosta, turvallisuutta, toiminnan kestävyyttä 

ja käyttäjän tuottavuutta. 

Uuden, kehittyneen tekniikan ansiosta käyttäjä voi säätää 

pesuaineen määrää pesuvedessä, harjayksikön painetta 

ja veden virtausta koneen nopeuden perusteella. Tämä 

vähentää pesu- ja likavesisäiliön täyttö- ja tyhjennyskertoja, 

ja lisäksi lattialle jää mahdollisimman vähän vettä, joka voi 

muuten aiheuttaa vaaratilanteita. Samalla veden ja kemi-

kaalien käytön vähentäminen suojaa ympäristöä. Käyttäjän 

on helppo siirtyä lattiatyyppien ja likaisuusasteiden välillä. 

Harventunut tyhjennys- ja täyttötarve parantaa tuotta-

vuutta ja lattioiden puhdistustulosta. Kun koneeseen saa 

kaikki nämä tekniikat, käyttäjä pystyy siivoamaan entistä 

tehokkaammin, turvallisemmin ja nopeammin.

OIKEAN YHDISTELMÄKONEEN VALINTA

 Yhdistelmäkoneen valinnassa kannattaa ottaa huomioon 

useita asioita. Miten suuria alueita siivoat? Miten helppoa 

alueella on liikkua? Erityisen tärkeää on päättää, valitaanko 

tehtävään kävellen vai istuen ohjattava kone. Myös pinnat, 

likaisuustaso, paikkojen ahtaus, rampit ja hissit kannattaa 

ottaa huomioon. Tehtävään kannattaa valita kone, jolla 

selviää kaikkialla. Ennen kaikkea kuhunkin tehtävään on 

valittava sen laajuuteen sopiva kone. Liian pienellä koneella 

tehtävään voi kulua entistä enemmän aikaa. Asiantuntijam-

me voivat auttaa sinua toimintasi arvioinnissa, jotta osaat  

valita oikean koneen, olipa lattiapinta-alasi 200 tai useita 

tuhansia neliömetrejä. Nilfiskin tuotteet ovat ergonomisesti 

harkittuja ja helppokäyttöisiä, niissä on vähän painikkeita ja 

niiden käyttäminen käy intuitiivisesti. Innovatiiviset ratkai-

summe varmistavat, että siivousjälki on aina tahraton!

SC250
Pesuleveys, mm 340 

Puhdas-/ likavesisäiliö, litraa 6/6

Puhdistusteho, m2/t 1360

SC250
Kompakti yhdistelmäkone kovien 
lattiapintojen siivoamiseen nopeasti ja 
tehokkaasti
Tuotenro: 9087380020

• Tehokas: Lakaisee, pesee ja kuivaa lattian kertakäsittelyllä.
• Siivoaa myös nurkat tehokkaasti kumpaankin kulkusuuntaan.
• Helppokäyttöinen: Ergonomisen ohjauskahvan asentoa voi 

säätää työskentelyn aikana. 
Mukana toimitetaan: telaharja ja litiumakku sekä laturi.
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OVH.: 3022 €

KAMPANJAHINTA:  1895 €



2 kpl 
timanttilaikkoja 
kaupanpäälle 
(vihreä 14”)

InclusivePlus

takuu 3 vuotta ja  
2 kpl timanttilaikkoja 

kaupanpäälle 
(vihreä 17”)

SC351 sis. harja ja vetoalusta
Tekee päiväsiivouksesta yksinkertaista ja 
tehokasta
Tuotenro: FI16001243

• Kääntyvän harjayksikön ansiosta tämä kompakti kone pesee 
ja kuivaa myös taaksepäin.

• 27 kg harjapaine varmistaa erittäin hyvän tehokkuuden.
• Mukana toimitetaan sisäinen laturi, akku,  

harja, vetoalusta ja suulakekumi.

SC401 B sis. harja ja vetoalusta 
Hyvä ja tasainen puhdistuskyky  
tunti toisensa jälkeen 
Tuotenro: 9087390020 

Nilfisk SC401 on kävellen ohjattava yhdistelmäkone, joka on suunniteltu 
varmistamaan tuottavuus ja pienentämään siivouskustannuksia. 

SC401 sopii mm. sairaaloiden, koulujen, toimistojen, ostoskeskusten  
ja liikuntatilojen siivoamiseen. 

• Pieni energiankulutus. Harjamoottorin nopeus säätyy  
lattiapinnan mukaan 

• Hyvä tuottavuus 
• Ergonominen ja helppokäyttöinen.
• Mukana toimitetaan sisäinen laturi,  

akku, harja, vetoalusta ja suulakekumi.
• Ecoflex-pesuainejärjestelmä
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KAMPANJAHINTA: 2490 €
OVH.: 4660 €

SC351 SIS. HARJA JA VETOALUSTA SC401 B SIS. HARJA JA VETOALUSTA 
Pesuleveys, mm 370 430 

Puhdas-/ likavesisäiliö, litraa 11/11 30/30 

Puhdistusteho, m2/t 1480 1720

OVH.: 6602 €

KAMPANJAHINTA:  3490 €



InclusivePlus

takuu 3 vuotta ja  
2 kpl timanttilaikkoja 

kaupanpäälle 
(vihreä 17”)

InclusivePlus

takuu 3 vuotta ja  
2 kpl timanttilaikkoja 

kaupanpäälle 
(vihreä 20”)
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KAMPANJAHINTA: 4190 €
OVH.: 7630 €

KAMPANJAHINTA: 5690 €
OVH.: 12249 €

SC 401 BD sis. Harja ja vetoalusta
Hyvä ja tasainen puhdistuskyky tunti 
toisensa jälkeen 
Tuotenro: 9087398020

Nilfisk SC401 on kävellen ohjattava yhdistelmäkone, joka 
on suunniteltu varmistamaan tuottavuus ja pienentämään 
siivouskustannuksia. SC401 sopii mm. sairaaloiden, koulujen, 
toimistojen, ostoskeskusten ja liikuntatilojen siivoamiseen.

• Pieni energiankulutus.  
Harjamoottorin  
nopeus säätyy  
lattiapinnan mukaan 

• Hyvä tuottavuus 
• Ergonominen ja  

helppokäyttöinen. 

SC500 53 B harja & vetoalusta
Veden ja pesuaineen lisäys säätyy 
automaattisesti koneen nopeuden mukaan, 
mikä antaa tasaisen puhdistustuloksen ja 
käyttäjän tarvitsee keskittyä ainoastaan 
puhdistustustehtävään.
Tuotenro: FI16001248

• 53 cm harjayksikkö nopeussäädöllä, joka huomioi lattian kunnon. 
• Harjayksikkö nostetaan ja lasketaan sähköisesti. 
• Pesuliuoksen määrä säätyy automaattisesti koneen nopeuden 

perusteella. 
• Harjapaineen voi kaksinkertaistaa tarvittaessa. 
• Kone toimitetaan täysin käyttövalmiina. 

SC 401 BD SC 500 REV SC500 53 B
Pesuleveys, mm 430 530 530

Puhdas-/ likavesisäiliö, litraa 30/30 45/45 45/45

Puhdistusteho, m2/t 1720 2650 2650

SC 500 REV
Yksi myydyimmistä koneistamme,
taloudellinen ja helppokäyttöinen
Tuotenro: CM9087402020-01

UUTUUS SmartKeyTM-päivitys Suunniteltu parantamaan 
tuottavuutta ja pienentämään siivouksen kokonaiskustannuksia.

• Yhdistelmäkone jossa on syväpuhdistava mikroliike.  
REV-teknologia säästää vettä ja pesuainetta jopa  
50% ja nostaa saman verran tuottavuutta.

• 53 cm harjayksikkö nopeussäädöllä,  
joka huomioi lattian kunnon.

• Harjayksikkö nostetaan ja 
lasketaan sähköisesti.

• Pesuliuoksen määrä säätyy 
automaattisesti koneen 
nopeuden perusteella.

• Harjapaineen voi 
kaksinkertaistaa tarvittaessa.

• Mukana toimitetaan: sisäinen 
laturi, akut ja vetoalusta.

• Ecoflex-pesuainejärjestelmä

InclusivePlus

takuu 3 vuotta ja  
2 kpl timanttilaikkoja 

kaupanpäälle 
(vihreä 20”)

OVH.: 10795 €

KAMPANJAHINTA:  5690 €



Kysy 
tarjousta!

2 kpl 
timanttilaikkoja 

kaupanpäälle 
(vihreä 14”)

InclusivePlus

takuu 3 vuotta ja  
2 kpl timanttilaikkoja 

kaupanpäälle 
(vihreä 20”)

SC2000 SIS. HARJA JA VETOALUSTAN SC 3500 SC6000
Pesuleveys, mm 530 710 863

Puhdas-/ likavesisäiliö, litraa 70/70 110/110 190

Puhdistusteho, m2/t 3180 4260 7740

SC2000 sis. harjan ja vetoalustan 
Tehokasta siivousta istualtaan 
Tuotenro: FI16001249 

UUTUUS SmartKeyTM-päivitys 

SC2000-yhdistelmäkone parantaa työskentelyn mukavuutta 
selvästi verrattuna kävellen ohjattavaan koneeseen. Sopii 
täydellisesti toimistojen, ostoskeskusten, liikuntatilojen, 
ravintoloiden, hotellien, sairaaloiden ja koulujen siivoamiseen. 

• Tuottoisa: suuri kulkunopeus, 70 l säiliö ja 3,  
5 tunnin toiminta-aika 

• Tehokas: 53 cm pesuleveys ja hyvä  
kuivaustulos kaiken tyyppisillä lattioilla

• Mukana toimitetaan sisäinen  
laturi, akut, vetoalusta ja harja.

• Ecoflex-pesuainejärjestelmä
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Kuvan kone lisävarustein

SC 3500 sis. Harjat UUTUUS!
Kompakti ratkaisu, kun tarvitset korkeaa 
tuottavuutta ja tehokkuutta - Ihanteellinen 
yhdistelmäkone suurille sisätiloille
Tuotenro: CM50000557-01

Jos tarvitset ylivertaista suorituskykyä sisätiloihin on päältäajettava 
SC3500-yhdistelmäkone ihanteellinen ratkaisu. Tuotekehityksessä 
on otettu huomioon tuottavuus, helppokäyttöisyys ja ergonomia. 
Tämä Nilfisk GO-Line -mallin uusi tulokas pystyy suoriutumaan niin 
kauppojen, kauppakeskusten, koulujen ja teollisuuden asettamista 
vaatimuksista.

SC3500: lla on vakiona useita ominaisuuksia, mukaan lukien:

• Harjan tai imusuulakkeen  
automaattinen nosto / lasku 

• Kovempi harjapaine (jopa 50 kg), jotta  
saat parempia tuloksia nopeammin

•  Riippuva imusuulake helpottaa  
läpikulkua kapeiden tilojen sekä  
oviaukkojen kohdalla

• LED-etuvalot

KAMPANJAHINTA: 6990 €
OVH.: 13541 €

KAMPANJAHINTA:9,690 €
OVH.: 20200 €

SC6000 860D 
Suurten alojen tehokkaaseen siivoukseen 
Tuotenro: CM56116005-01 

Istuen ohjattava yhdistelmäkone, jonka koko, nopeus ja tekniikka 
sopivat keskisuurten ja suurten alueiden puhdistamiseen erittäin pienillä 
kokonaiskustannuksilla. Tämän helppokäyttöisen koneen SmartFlowTM-
toiminto säästää runsaasti vettä ja pesuainetta. Kone kykenee tuntikausien 
tehokkaaseen pesuun ja kuivaamiseen suurella nopeudella. Vankka ja luotettava: 
akkukäyttöinen SC6000 on rakennettu kestämään. Vähäinen huoltotarve tekee 
siitä oikean valinnan, kun haluat tehokasta siivousta ja mahdollisimman vähän 
seisonta-aikaa. 

Konetta saa useilla eri varustevaihtoehdoilla.
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InclusivePlus takuu, toimi näin:
• Rekisteröi uusi koneesi ostohetkellä tai viimeistään 

30 päivän kuluessa
• Voit pyytää myös jälleenmyyjää tekemään rekisteröinnin
• Rekisteröi kone sivulla inclusiveplus.nilfisk.fi

takuu jopa kolme vuotta!
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NILFISK VIPER TUOTTEET



Max. ilmavirtaus

300/5000 
m³/h - l/min

Verkkojohdon 
pituus

10 m25/25 l

Puhdas-/ 
likavesisäiliö

Harjanopeus

1400 RPM

Verkkojohdon 
pituus

15 m460 mm

Työleveys

Puhdistusteho

1600 m2/t40/40 l

Puhdas-/ 
likavesisäiliö

730 mm

PesuleveysHarjanopeus

160 RPM

Verkkojohdon 
pituus

10 m432 mm

Työleveys

AS430 B sis. Harja ja vetoalusta
Helppokäyttöinen keskikokoinen  
kävellen ohjattava yhdistelmäkone
Tuotenro: 50000218

• Vedentason näyttö
• Akkukäyttöinen
• Likavesisäiliön tyhjennysletku
• Käyttäjäystävällinen
• Helppo puhdasvesisäiliön  

täyttö
• Sisältää akun, laturin,  

harjan ja vetoalustan

CAR275
Helppokäyttöinen painehuuhtelulaite 
tehokkaaseen puhdistukseen
Tuotenro: 50000209

CAR275 painehuuhtelulaite sopii erinomaisesti 
keskisuuriin kohteisiin mattoalueiden puhdistukseen 
kuten: toimistot, koulut, lentokentät, ravintolat,  
hotellit jne.

• Suuret takapyörät ja pyörivät  
etupyörät, helppo liikutella

• Suuri likavesisäiliö
• Suuri pumpun paine, vesi levittyy  

tasaisesti ja tehokkaasti matolle
• Säiliö ja runko integroitu  

--> erittäin luja rakenne 
• Helppo säiliön tyhjennys ilman  

mottorin poistamista.

KAMPANJAHINTA: 2490 €
OVH.: 3609 €

KAMPANJAHINTA: 699 €
OVH.: 1185 €

KAMPANJAHINTA: 649 €
OVH.: 993 €

KAMPANJAHINTA: 1890 €
OVH.: 2679 €
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LS 160 sis. Harja ja vetoalusta
VIPER LS 160HD matalakierroksinen 
lattianhoitokone, joka on suunniteltu 
keskivaativiin ja vaatiiviin kohteisiin. 
Yksinkertainen ja helppo käyttää.
Tuotenro: 50000249

Sopii esim.käyttöön: hotelleissa, kouluissa, ravintoloissa, 
marketeissa, näyttelykeskuksissa jne.

• Käyttäjäystävällinen. Kone lukitsee  
kahvan automaattisesti, sen ollessa  
90 asteen kulmassa.

• Pehmeä käynnistys ja automaattinen  
harjan kiinnitys.

• Alumiinirunko.
• Helppokäyttöinen. Suuret takapyörät  

helpottavat kuljetusta ja tekevät koneesta  
tasapainoisen.

• Vesisäiliö, harja ja vetoalusta sisältyy  
toimitukseen.

CEX410 sis. Käsi- ja 
lattiaimurointivarusteet
Painehuuhtelulaite ammattikäyttöön
Tuotenro: 50000546

VIPER CEX410 on ammattikäyttöön suunniteltu toimiva ja hiljainen 
painehuuhtelulaite. Laitteen erinomaisella puhdistuskyvyllä voi hoitaa 
mattojen ja huonekaluverhoilujen tapaisia tekstiilejä tehokkaasti 
ja vaivattomasti. Tehokas imumoottori varmistaa maton nopean 
kuivumisen.

• Hiljainen toiminta mah-
dollistaa päiväsiivouksen.

• Helppo hoitaa ja huoltaa 
ilman työkaluja.

• Saatavana käsikäyttöisiä 
verhoilu- tai lattiasuulakkeita.

• Jalkakäyttöinen pysäköintituki  
suojaa harjaa.



LAKAISUKONEET
Puhdistat lattiat nopeammin lakaisukoneella. 
Lakaisukoneemme keräävät roskia (suuria sekä 
kevyempiä materiaaleja ja myös raskasta pölyä) 
ylivertaisen tehokkaasti pelkkään harjaan verrattuna. 
Voit kerätä lakaisukoneen avulla pölyä, likaa, hiekkaa, 
nauloja, pultteja, savukkeita jne. jopa 6 kertaa 
nopeammin kuin harjan kanssa.

Sinun ei tarvitse huolehtia huonosta ilmanlaadusta 
käyttäessäsi lakaisukonetta, sillä koneemme sisältävät
pölysuodattimet ja suodatusjärjestelmät, joten ilma 
palautuu ympäristöön puhtaana.
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InclusivePlus

takuu 
3 vuotta

InclusivePlus

takuu 
3 vuotta

SW250 920 SW 750 SR 1101 B
Työleveys, mm 920 720 980-1260

Roskasäiliön tilavuus, litraa 38 60 70

Puhdistusteho, m2/t 3680 2880 4900-6300

SW250
Vaikuttavan tehokas
Tuotenro: 50000494

Ympäristön pitäminen siistinä ja kutsuvana asiakkaita ja 
henkilökuntaa varten ei ole ollut koskaan näin helppoa. Nilfiskin 
kävellen ohjattava lakaisukone on vaikuttavan tehokas ulkoalueilla 
ja sisätiloissa. Se kerää mm. pölyn, lian, hiekan, naulat, ruuvit 
ja tupakantumpit jopa 6 kertaa nopeammin kuin tavallinen 
käsinlakaisu.

• Sisäinen suodatin parantaa  
pölynhallintaa.

• Yksinkertainen ohjata ja suuret  
pyörät eivät jätä jälkiä.

• Suuri roskasäiliö kantokahvalla.

SW 750 Complete 
Vaivattomaan ja hiljaiseen siivoamiseen
Tuotenro: 908 4701 010

Nilfisk SW750 on yleiskäyttöinen, akkukäyttöinen lakaisukone 
vetomoottorilla. Se on erittäin kompakti ja sopii myös ahtaiden 
paikkojen siivoamiseen. Polyesterisuodatin on vakiovaruste. 

• Vetomoottori ja imu pölynsuodatuksella
• Sisäinen laturi ja akku
• Hiljainen toiminta – vain 59 dB(A)
• Jopa 2 tunnin toiminta-aika vakioakulla.

SR 1101 B
Taloudellista ja tuottavaa siivousta
Tuotenro: CM9084310010-05

Tämä helposti liikuteltava ja luotettava lakaisukone sopii 
useampaan käyttökohteeseen kuten tehtaiden, varastojen ja 
ulkoalueiden puhtaana pitämistä varten. Suurella 70 litran säiliöllä 
varustettu kone sisältää myös suuren suodattimen pölynkeräystä 
varten. Akkumallissa on jopa 6 tunnin ajoaika.
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KAMPANJAHINTA: 299 €
OVH.: 537 €

KAMPANJAHINTA: 2290 €
OVH.: 3676 €

KAMPANJAHINTA:10790 €
OVH.: 21909 €



ATTIX 40 TYPE 22 + 48907
Syttyvän/räjähdysvaarallisen pölyn 
imurointiin tarkoitettu erikoisimuri
Tuotenro: 107400410

Kaikissa malleissa työn kokonaiskustannukset on saatu minimoitua 
ja käyttömukavuus maksimoitua matalan äänitason avulla, jonka 
asiosta työskentely ei häiritse muita läsnäolijoita.

• Hyväksytty ATEX Zone 22 -kohteisiin, joissa on 
räjähdysherkkää pölyä

• Hiilikuituharjaton pitkäikäinen EC-moottori, kipinätöntä 
suorituskykyä

• Laadukas ruostumaton terässäiliö
• Pestävä PET-fleecesuodatin  

min. 99,9% suodatustehok- 
kuudella

• Täydellinen valikoima 
TYPE 22 -lisävarusteita, joiden 
avulla voit räätälöidä laitteen 
omaan sovellukseesi

VHS120 COMPLETE
1-vaiheinen teollisuusimuri 
Tuotenro: 4012300068

Huippuluokan suorituskyky. Kaikenlaisen pölyn ja materiaalien 
talteenottoon. Pölyluokka L. Mukana lisävarustepaketti.

• 1-vaiheinen, 2 sivukanavapuhallinta
• Ø400 mm suodatinkotelo
• pyörivä manuaalinen suodattimenravistin moottorin päällä
• L-luokan tähtisuodatin

KAMPANJAHINTA: 1595 €
OVH.: 2892 €

KAMPANJAHINTA: 1890 €
OVH.: 2990 €
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S3 L100 LC SE FM + 4072200652
Ensimmäinen digitaalinen ja täysin 
modulaarinen 3 kW:n teollisuusimuri
Tuotenro: 4010300273

S3 on varustettu ohjauspaneelilla, joka toimittaa reaaliaikaista 
tietoa imutehokkuudesta. 

• 3 ohitusmoottoria
• L, M, H sertifioitu vaarallisien aineiden keräämiseen
• Sähköinen ohjauspaneeli
• Kompakti ja helppo liikutella
• HEPA H14 absoluuttinen suodatin  

versio saatavana

ATTIX 40 TYPE 22 + 48907 VHS120 COMPLETE S3 L100 LC SE FM + 4072200652 VHO200 + Z7 24146
Ilmavirtaus, l/min 3200 5500 8100 4500

Säiliön enimmäistilavuus, litraa 37 37 100 75

Alipaine, mbar 230 210 211 230

VHO200 + Z7 24146
Helppoa nesteiden talteenottoa
Tuotenro: 4010400037

VHO 200 on tehokas ohjausventtiilillä varustettu teollisuusimuri 
nesteiden talteenottoon. Metallinen kori saatavana metallislastujen 
talteenottoa varten sekä erilaiset nylon suodattimet erilaisten 
aineiden (nesteet ja kiinteät aineet) erottamiseksi. 

• Suuri säiliötilavuus
• Tukeva ja kompakti muotoilu
• Saranoitu moottorin kansi
• Moottori suojattu hyvin nesteiden valumisilta
• Laaja valikoima erilaisia suodatinvaihtoehtoja
• Erittäin hiljainen
• Monikäyttöinen: sopii monille eri  

sektoreille
• Ohjausventtiili helpoon ja nopeaan 

nesteiden erotteluun 

KAMPANJAHINTA: 2390 €
OVH.: 3195 €

KAMPANJAHINTA: 2599 €
OVH.: 3595 €



 KURKKAUS TULEVAISUUDEN

SIIVOAMISEEN

”Nykyisillä autonomisilla koneilla on 
enemmän lihaksia kuin älyä. Siksi ne 
tarvitsevat ihmisiä selvitäkseen tehtävis-
tään”, selittää Blue Ocean -robotiikkayhti-
ön Franziska Kirstein. Robotit vapauttavat 
ihmisten aikaa monimutkaisiin tehtäviin, 
kuten puhdistustarpeen arviointiin, 
erityisen pölyisten ja likaisten paikkojen 
tarkistamiseen ja korkeiden paikkojen 
siivoamiseen. Kyse on ”yhteistyötä 
tekevästä robottitekniikasta”, jossa robotit 
hoitavat tehtävät, joita ihmiset eivät joko 
voi hallita tai haluavat välttää. Robottitek-
niikka muistuttaa henkilökohtaisia 
tietokoneita: alussa nekin aiheuttivat 
epävarmuutta, mutta lopulta ne paransi-
vat tuottavuutta ja talouskasvua ja loivat 
uusia työpaikkoja.

KOLME TÄRKEÄÄ ETUA: TUOTTAVUUS, 
LAATU JA TURVALLISUUS
Ensinnäkin tuottavuus kasvaa, kun itsenäi-
sesti liikkuvat koneet hoitavat raskaat, toistu-
vat ja aikaa vievät tehtävät, kuten urheiluhal-
lien ja lentokenttäterminaalien siivoamisen, 
joissa ne voivat työskennellä tuntikausia 
tehokkuuden heikkenemättä. Sairaaloissa ja 
suurkeittiöissä on tiukat puhtausnormit, ja 
autonomiset siivousratkaisut varmistavat 
yhtenäisen hyvän laadun. Viimeisenä, mutta 
ei suinkaan vähäisimpänä etuna työntekijöi-
den turvallisuus paranee vaarallisissa 
siivoustehtävissä teollisuusympäristöissä ja 
suurissa varastoissa. Koneen tunnistimet 
havaitsevat vaarat ja osaavat väistää niitä. 
Nilfiskin toimitusjohtaja Hans Henrik Lund 
on vakuuttunut, että robottien käyttö lisään-

tyy. Hän arvelee, että 5–7 vuoden kuluttua 
10 prosenttia Nilfiskin liikevaihdosta tulee 
autonomisista ratkaisuista. ”Olen nähnyt 
saman kehityksen muilla aloilla. Siivousalalla 
on parhaillaan käynnissä klassinen tekniseen 
muutokseen sopeutuminen”, hän selittää.

Lue lisää julkaisusta ”Siivouksen 
uusi aikakausi”
Tässä valkoisessa kirjassa perehdytään etuihin, 
tuleviin mahdollisuuksiin ja odotettuihin 
muutoksiin markkinoilla – ja annetaan vihjeitä 
autonomisen siivouksen käyttöönottoon. 

http://tulevaisuus.nilfisk.fi

Robotiikka on suosittu aihe 
ammattisiivousalalla. 
Jännityksen keskellä kaivertaa 
kuitenkin epävarmuus: miten 
robottiratkaisut vaikuttavat 
työpaikkaan.
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55°

PAINEPESURILLA
PUHDASTA JÄLKEÄ
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MH 3M-160/770 PA
Työpaine, bar 160

Vesimäärä, l/h 770

MH 3M-160/770 PA 
Tehokas kuumavesipesuri kompaktissa 
muodossa.
Tuotenro: 107146903

Huolto ja ylläpitotoiminnot voidaan suorittaa nopeasti, kaikkien 
tärkeimpien osien ollessa helposti käsillä. Diagnostiikka-
ominaisuuden hälytykset minimoivat seisonta-ajan.

Uuden tasapainoisen muotoilun ja neljän suuren pyörän ansiosta 
pesuria on erittäin helppo liikutella ja kuljettaa epätasaisellakin 
maalla. Optimaalinen varustesäilytys kahdella suihkuputken 
pidikkeellä, kääntyvällä verkkojohdonpidikkeellä, innovatiivisella 
pesukahvan pidikkeellä sekä pesuainesäiliöiden säilytyspaikalla. 
Esteetön ja nopea pääsy huollettaviin osiin.

• Automaattinen käynnistys/sammutus
• Sisäinen pesuainesäiliö
• Optimaalista ergonomiaa ja luotettavaa puhdistustehoa

Puhdistus on tärkeä osa arkirutiineja 
maataloudessa, elintarviketeollisuudessa, 
kuljetusalalla ja monilla muilla liike-elämän 
aloilla. Siten täytetään lakisääteiset 
vaatimukset ja varmistetaan laitteiden 
toimivuus ja pitkäikäisyys. Meillä 
painepesureita kehitetään jatkuvasti ja 
tunnemme niiden käyttäjien arvon sekä toiveet. 
Olipa lika pinttynyttä tai paksua, paine ja suuri virtaus 
puhdistaa sen nopeasti ja tehokkaasti. Painepesuria  
on myös helppo käsitellä eikä sen käyttö ole rasittavaa.  
Kun työkalua on kehitetty ja hiottu vuosikymmeniä ja se  
täyttää valmisteilla olevat lakisääteiset vaatimukset, on  
sen käyttäminen turvallista ja tehokasta. Nykyisin Nilfisk  
on ainoa kuumavesipesureiden valmistaja, jonka koneissa  
on merkintä EU-hyväksytystä tehokkaasta poltinyksiköstä.  
Koneet täyttävät EU:n energiatehokkuusvaatimukset, ja 
pesurin lämpötila pysyy vakaana, joten se antaa 55-asteista 
vettä, joka kykenee liuottamaan rasvaa ja öljyä. Korkean 
paineen lisäksi myös virtaus on suuri. Samalla pesuri 
kuumenee nopeasti, joten ärsyttävät odottelut ja siitä 
seuraavat lisäkustannukset minimoituvat.

MINKÄ PESURIN VALITSET? 
Painepesurin sopivuus yritykselle määräytyy kulloisenkin 
tehtävän tai oikeammin tehtävien perusteella. Kun samoja 
paikkoja pestään päivittäin, kiinteä monipumppuinen 
järjestelmä vaikuttaa sopivalta, sillä useampi käyttäjä voi 
kiinnittää letkunsa kiinteisiin putkiin ja pestä samanaikaisesti. 
Painetta ja vesimäärää säädetään suihkuputkilla. Kun 
pesutehtäviä on laajemmalla alueella, ulkotiloissa tai 
asiakkaiden toimipaikoissa katoilla ja terasseilla, bensiini- tai 
dieselkäyttöiset siirrettävät painepesurit ovat sopiva ratkaisu. 
Pyri valitsemaan pesuri, jonka lämpötila, paine ja virtaus 
pystyvät ratkaisemaan yrityksen suurimmat ongelmat. Kun 
pesuri selviää suurimmasta tehtävästä, voit säätää virtausta, 
painetta, lämpötilaa ja lisävarusteita, kun pesutarve on 
vähäisempi. 

RATKAISUJA JOKAISEEN TEHTÄVÄÄN 
Jotta painepesurista saa eniten irti, meiltä saa huolellisesti 
suunnitellun valikoiman lisävarusteita, joiden avulla voit 
optimoida painepesurisi omiin puhdistustehtäviisi, jolloin 
niiden tekeminen käy mukavasti. Esimerkiksi innovatiivisella 
4-in-1-monitoimisuihkuputkessa on neljä erilaista suutinta, 
joilla selviää useimmista puhdistustehtävistä. Suutin on 
helppo vaihtaa kääntämällä suutinpäätä, mikä helpottaa 
puhdistustyötä entisestään. Ahtaisiin paikkoihin ja vaikkapa 
tynnyreiden pesuun saa lyhyen suihkuputken. Tiesitkö tämän: 
painepesurilla voi myös imeä satoja litroja vettä altaasta alle 
minuutissa tai irrottaa ruostetta ja maalia hiekkapuhaltamalla. 
Eikä siinä vielä kaikki. Pesuainetoiminnolla veteen voi lisätä 
pesuainetta ja saippuoida pesukohteet halutulla vedenpai-
neella ja lämpötilalla. Anna pesuaineen vaikuttaa hetki  
ja huuhtele. Peseminen ei ehkä ole maailman mukavinta 
puuhaa, mutta Nilfiskin avulla saat tasaisia tuloksia nopeasti 
– ja käytössäsi on laatukoneita, jotka kykenevät raskaaseen 
työhön päivän toisensa jälkeen. Se tekee työstä paljon 
mukavampaa.

OVH.: 4267 €

KAMPANJAHINTA:  2690 €
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Nilfisk Oy 
Koivuhaankuja 1, 01510 Vantaa 
Puh. 0207 890 600 
asiakaspalvelu.fi@nilfisk.com 
www.nilfisk.fi

Nämä tarjoukset ovat voimassa 31.12.2019 asti. Kaikki hinnat 
ovat ohjehintoja ja ilman alvia. Pidätämme oikeuden hinnan-
muutoksiin ja oikeuden muuttaa teknisiä tietoja, painovirheitä 
sekä loppuunmyytyjä tavaroita koskevia tietoja. Tuotteet on 
voitu esittää lisävarustein. 

Ymmärrämme, etteivät kaikkien 
asiakkaiden tarpeet ole samanlaiset. Kun 
teet huoltosopimuksen Nilfiskin kanssa, 
voit valita erilaisista huoltoratkaisuista, 
jotka on kehitetty erityistarpeitasi varten. 
Olemme valmiita auttamaan, jotta voit 
valita toimintaasi parhaiten tukevan 
huoltosopimuksen. 

Nilfisk STANDARD
Nilfisk PLUS
Nilfisk PREMIUM

Ota yhteyttä huoltoomme ja vastaamme 
sinulle mahdollisimman nopeasti. 

Tutustu lisää osoitteessa www.nilfisk.fi tai 
ota yhteyttä huolto.fi@nilfisk.com tai 
numeroon 0207 890 623

HUOLTOPALVELUT

LÖYDÄ LÄHIN JÄLLEENMYYJÄSI 
OSOITTEESTA  
WWW.KAMPANJAHINNAT.NILFISK.FI

Meillä on arvostettu jälleenmyyjäverkosto ympäri maata valmiina auttamaan 
sinua löytämään ratkaisun puhdistustehtäviäsi varten! 
kampanjahinnat.nilfisk.fi

STANDARD PLUS PREMIUM
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