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Elke dag hebben mensen overal ter wereld schone 
werkplekken, instellingen, fabrieken, ziekenhuizen, 
scholen, luchthavens en huizen nodig. En naarmate de 
wereldbevolking groeit en de levensstandaard verbe-
tert, neemt de vraag naar reiniging en een verbeterde 
levenskwaliteit wereldwijd toe.

Onze oplossingen helpen zowel organisaties als par-
ticuliere klanten overal ter wereld hun gebouwen  en 
huizen schoon te houden. Door onze klanten kennis te 
laten maken met toonaangevende schoonmaak-
technologie, effenen wij de weg voor een veiligere, 
schonere en productievere toekomst.

Onze groene agenda is in uw voordeel
Nilfisk is toegewijd de standaard te bepalen voor onze 
branche en voor de schoonmaakoplossingen die wij u 
bieden. Nilfisk is de trotse ondertekenaar van het Uni-
ted Nations Global Compact en het Carbon Disclosure 
Project (“Global Compact”- initiatief van de VN en het 
openbaarmakingsproject ten aanzien van broeikas-
gasemissie). Daarom hebben wij ook nauw samenge-
werkt met onze leveranciers om hen de tien beginselen 
van het “Global Compact”-initiatief van de Verenigde 
Naties te laten ondertekenen en onderschrijven.
Wij richten ons op ons eigen interne verbruik van 
grondstoffen en werken actief aan de verkleining van 
onze CO2-voetafdruk.

Onze productiefaciliteiten zijn gecertificeerd volgens 
het ISO 9001 en ISO 14001 milieubeheersysteem, en 
wij houden gedetailleerde cijfers bij en bewaken alle 
emissies die in verband staan met ons bedrijf.

ISO 9001 waarborgt een gestandaardiseerde aanpak 
van de afhandeling van de productie door de naleving 
van specifieke normen te waarborgen.

ISO 14001 waarborgt goed milieubeheer en vereist 
een milieubeheersysteem dat processen en activitei-
ten aanpakt die gerelateerd zijn aan het beheer en de 
bewaking van alledaagse milieutaken.

Wij richten ons op het verlagen van uw totale bedrijfs-
kosten en op het maximaliseren van het rendement 
van uw investering door de ontwikkeling van efficiënte, 
gebruiksvriendelijke en betrouwbare producten met 
een verbeterde milieuprestatie, die minder energie, 
water en reinigingsmiddel verbruiken. Het is ons doel 
om “meer met minder” te bereiken. Dat betekent een 
kostenverlaging voor u, als onze klant, terwijl wij tege-
lijkertijd onze milieuvoetafdruk verbeteren.

Nilfisk – uw vertrouwde partner 
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TECHNISCHE GEGEVENS MC 3C-
150/660 XT

Pompdruk (bar/MPa) 150/15

Reinigingsimpact (kgf) 3.0

Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u) 660/600

Watertoevoertemperatuur, max. (°C) 60

Pomp (tpm) 2800

Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A) 230/1/50/15

Elektrokabel (m) 5

Roestvrij stalen plunjers 3

ARTIKELNUMMER 107146380

Compacte koudwater hogedrukreiniger met externe schuimlans

MC 3C - Koudwaterhogedrukreinigers - compacte klasse

De Nilfisk MC 3C hogedrukreiniger is ontwikkeld voor lichte, algemene reinigingswerkzaamheden en is de  
ideale keus voor kleinere handelsondernemingen, kleinere bouwbedrijven, kleinere garages en de kleinere  
landbouwbedrijven. Deze serie is uitgevoerd met een professionele 2800 tpm motorpomp met roestvast  
stalen plunjers voor lichte werkzaamheden met een lage tot gemiddelde intensiteit. 

Aanbevolen voor het gebruik in uren per dag: max. 3  uur

• Uitgevoerd met een 2800 tpm hoogwaardige motorpomp
• Messing motorkop en drie roestvast stalen plunjers
• Drukgeactiveerde besturing
• Pompolietank met niveau indicator en vul/legen functie
• Eenvoudig openen en demonteren van de kap voor  

toegang tot de pomp
• Innovatieve bevestiging voor spuitpistool beschermt deze 

tegen beschadigen tijdens opslag en verplaatsen
• Draaibare kabelhaak voor snel op-/afrollen van de  

elektrokabel
• Robuust ontwerp met grote 250 mm wielen vergemakke-

lijken het verplaatsen over ongelijke oppervlakken
• Aluminium handgreep



TECHNISCHE GEGEVENS MC 4M-
160/620 XT

Pompdruk (bar/MPa) 160/16

Reinigingsimpact (kgf) 2.9

Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u) 620/560

Watertoevoertemperatuur, max. (°C) 60 

Pomp (tpm) 1450

Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A) 230/1/50/13.4

Elektrokabel (m) 5

Keramisch gecoate plunjers 3

ARTIKELNUMMER 107146403

Compacte koudwater hogedrukreiniger met externe schuimlans

MC 4M - Koudwaterhogedrukreinigers - medium klasse

De Nilfisk MC 4M hogedrukreiniger is ontwikkeld voor lichte, algemene reinigingswerkzaamheden en is de 
ideale keus voor kleinere handelsondernemingen, kleinere bouwbedrijven, kleinere garages en de kleinere 
landbouwbedrijven. Deze Nilfisk serie is uitgevoerd met een professionele 1450 tpm motorpomp met  
keramische plunjers voor lichte tot middelzware werkzaamheden met een gemiddelde intensiteit.

Aanbevolen voor het gebruik in uren per dag: max. 4 uur

• Uitgevoerd met een 1450 tpm hoogwaardige motorpomp
• Messing motorkop en drie keramische plunjers
• Drukgeactiveerde besturing
• Pompolietank met niveau indicator en vul/legen functie
• Eenvoudig openen en demonteren van de kap voor  

toegang tot de pomp
• Innovatieve bevestiging voor spuitpistool beschermt deze 

tegen beschadigen tijdens opslag en verplaatsen
• Draaibare kabelhaak voor snel op-/afrollen van de  

elektrokabel
• Robuust ontwerp met grote 250 mm wielen vergemakke-

lijken het verplaatsen over ongelijke oppervlakken
• Aluminium handgreep
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TECHNISCHE GEGEVENS MC 5M-
180/840 XT

Pompdruk (bar/MPa) 180/18

Reinigingsimpact (kgf) 4.1

Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u) 840/760

Watertoevoertemperatuur, max. (°C) 60

Pomp (tpm) 1450

Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A) 400/3/50/8.5

Elektrokabel (m) 5

Keramische plunjers 3

ARTIKELNUMMER 107146708

Innovatieve koudwaterhogedrukreiniger in de medium klasse

MC 5M PA-FA - Koudwaterhogedrukreinigers - medium klasse

De medium klasse Nilfisk MC 5M PA-serie biedt de gebruiker de meest veelzijdig inzetbare koudwaterhoge-
drukreinigers. Nilfisk is erin geslaagd ongekende mobiliteit en gebruiksgemak te combineren met robuustheid, 
optimale service, transport- en  opberggemak.

Aanbevolen voor het gebruik in uren per dag: max. 5 uur

• Stevig en robuust ontwerp met een poeder-gecoat 30 mm 
stalen frame

• Gemakkelijk op te bergen en te transporteren dankzij het 
beweegbare handvat en het ergonomisch ontwerp

• Hoge mobiliteit, mede dankzij de grote achterwielen
• Gemakkelijke toegang tot de pomp, een optimaal  

serviceconcept
• Ergonomisch toebehorenconcept



TECHNISCHE GEGEVENS MC 5M-
200/1050 XT

Pompdruk (bar/MPa) 200/20

Reinigingsimpact (kgf) 5.6

Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u) 1050/960

Watertoevoertemperatuur, max. (°C) 60

Pomp (tpm) 1450

Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A) 230/1/50/11.4

Elektrokabel (m) 5

Keramisch gecoate plunjers 3

ARTIKELNUMMER 107146716

Innovatieve koudwaterhogedrukreiniger in de medium klasse

MC 5M PA-FA - Koudwaterhogedrukreinigers - medium klasse

De medium klasse Nilfisk MC 5M PA-serie biedt de gebruiker de meest veelzijdig inzetbare koudwaterhoge-
drukreinigers. Nilfisk is erin geslaagd ongekende mobiliteit en gebruiksgemak te combineren met robuustheid, 
optimale service, transport- en opberggemak.

Aanbevolen voor het gebruik in uren per dag: max. 5 uur

• Stevig en robuust ontwerp met een poeder-gecoat 30 mm 
stalen frame

• Gemakkelijk op te bergen en te transporteren dankzij het 
beweegbare handvat en het  ergonomisch ontwerp

• Hoge mobiliteit, mede dankzij de grote achterwielen en 
het zwenkwiel voor

• Gemakkelijke toegang tot de pomp, een optimaal  
serviceconcept

• Ergonomisch toebehorenconcept
• Met reinigingsmiddelentank
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TECHNISCHE GEGEVENS MC 6P-
180/1300 
FAXT

Pompdruk (bar/MPa) 180/18

Reinigingsimpact (kgf) 6.5

Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u) 1310/1200

Watertoevoertemperatuur, max. (°C) 80

Pomp (tpm) 1450

Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A) 400/3/50/14.5

Elektrokabel (m) 8

Keramische plunjers 4

ARTIKELNUMMER 107146759

Premium klasse koudwaterhogedrukreiniger

MC 6P FA - Koudwaterhogedrukreinigers - premium klasse

Innovatieve premium klasse Nilfisk koudwaterhogedrukreiniger met een ergonomisch en robuust ontwerp.  
De Nilfisk MC 6P FA-serie maakt gebruik van de nieuwe industriële NA6-pomp en is zeer gemakkelijk te  
onderhouden.

Aanbevolen voor het gebruik in uren per dag: max. 6 uur

• NA6 pomp met 4 keramische plunjers en een ingangs- 
temperatuur van 80 graden Celsius

• Stevig en robuust ontwerp met een 30 mm stalen frame
• Gemakkelijk op te bergen en te transporteren dankzij 

het beweegbare handvat en het ergonomisch ontwerp
• Hoge mobiliteit, mede dankzij de grote achterwielen en 

het zwenkwiel voor
• Gemakkelijke toegang tot de pomp, een optimaal  

serviceconcept
• Ergonomisch toebehorenconcept
• Flow Activated (FA) systeem
• Beveiliging tegen laag oliepeil
• Groter spoelvermogen



TECHNISCHE GEGEVENS MC 6P-
250/1100 
FAXT

Pompdruk (bar/MPa) 250/25

Reinigingsimpact (kgf) 6.4

Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u) 1100/1010

Watertoevoertemperatuur, max. (°C) 80

Pomp (tpm) 1450

Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A) 400/3/50/14.5

Elektrokabel (m) 8

Keramische plunjers 4

ARTIKELNUMMER 107146758

Premium klasse koudwaterhogedrukreiniger

MC 6P FA - Koudwaterhogedrukreinigers - premium klasse

Innovatieve premium klasse Nilfisk koudwaterhogedrukreiniger met een ergonomisch en robuust ontwerp.  
De Nilfisk MC 6P FA-serie maakt gebruik van de nieuwe industriële NA6-pomp en is zeer gemakkelijk te  
onderhouden.

Aanbevolen voor het gebruik in uren per dag: max. 6 uur

• NA6 pomp met 4 keramische plunjers en een ingangs- 
temperatuur van 80 graden Celsius

• Stevig en robuust ontwerp met een 30 mm stalen frame
• Gemakkelijk op te bergen en te transporteren dankzij 

het beweegbare handvat en het ergonomisch ontwerp
• Hoge mobiliteit, mede dankzij de grote achterwielen en 

het zwenkwiel voor
• Gemakkelijke toegang tot de pomp, een optimaal  

serviceconcept
• Ergonomisch toebehorenconcept
• Flow Activated (FA) systeem
• Beveiliging tegen laag oliepeil
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TECHNISCHE GEGEVENS MC 6P-
100/1610 FFA

Pompdruk (bar/MPa) 100/10

Reinigingsimpact (kgf) 6.1

Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u) 1610/1500

Watertoevoertemperatuur, max. (°C) 80

Pomp (tpm) 1450

Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A) 400/3/50/10

Elektrokabel (m) 8

Keramische plunjers 4

ARTIKELNUMMER 107146763

Premium klasse koudwaterhogedrukreiniger

MC 6P FA - Koudwaterhogedrukreinigers - premium klasse

Innovatieve premium klasse Nilfisk koudwaterhogedrukreiniger met een ergonomisch en robuust ontwerp.  
De Nilfisk MC 6P FA-serie maakt gebruik van de nieuwe industriële NA6-pomp en is zeer gemakkelijk te  
onderhouden. Deze machine is ondermeer uitermate geschikt voor de voedingsmiddelen industrie.

Aanbevolen voor het gebruik in uren per dag: max. 6 uur

• NA6 pomp met 4 keramische plunjers en een ingangs- 
temperatuur van 80 graden Celsius

• Stevig en robuust ontwerp met een 30 mm stalen frame
• Gemakkelijk op te bergen en te transporteren dankzij 

het beweegbare handvat en het ergonomisch ontwerp
• Hoge mobiliteit, mede dankzij de grote achterwielen en 

het zwenkwiel voor
• Gemakkelijke toegang tot de pomp, een optimaal  

serviceconcept
• Ergonomisch toebehorenconcept
• Flow Activated (FA) systeem
• Beveiliging tegen laag oliepeil



TECHNISCHE GEGEVENS MC 7P-
195/1280 FA

Pompdruk (bar/MPa) 195/19.5

Reinigingsimpact (kgf) 6.7

Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u) 1280/1180

Watertoevoertemperatuur, max. (°C) 85

Pomp (tpm) 1450

Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A) 400/3/50/14

Elektrokabel (m) 8

Keramische plunjers 4

ARTIKELNUMMER 107146800

Krachtige premium klasse koudwaterhogedrukreiniger

MC 7P FA - Koudwaterhogedrukreinigers - premium klasse

Innovatieve premium klasse Nilfisk koudwaterhogedrukreiniger met een ergonomisch en robuust ontwerp.  
De Nilfisk MC 7P FA-serie maakt gebruik van de befaamde industriële C3-pomp en is gemakkelijk te  
onderhouden.

Aanbevolen voor het gebruik in uren per dag: max. 7 uur

• C3 pomp met keramische plunjers en een ingangs- 
temperatuur van 85 graden Celsius

• Stevig en robuust ontwerp met een 30 mm stalen frame
• Gemakkelijk op te bergen en te transporteren dankzij het 

beweegbare handvat en het ergonomisch ontwerp
• Hoge mobiliteit, mede dankzij de grote achterwielen en 

het zwenkwiel voor
• Gemakkelijke toegang tot de pomp, een optimaal  

serviceconcept
• Flow Activated (FA) systeem
• Beveiliging tegen laag oliepeil
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TECHNISCHE GEGEVENS MC 7P-
195/1280 FFA

Pompdruk (bar/MPa) 195/19.5

Reinigingsimpact (kgf) 6.7

Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u) 1280/1180

Watertoevoertemperatuur, max. (°C) 85

Pomp (tpm) 1450

Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A) 400/3/50/14

Elektrokabel (m) 8

Keramische plunjers 4

ARTIKELNUMMER 107146802

Krachtige premium klasse koudwaterhogedrukreiniger

MC 7P FA - Koudwaterhogedrukreinigers - premium klasse

Innovatieve premium klasse Nilfisk koudwaterhogedrukreiniger met een ergonomisch en robuust ontwerp.  
De Nilfisk MC 7P FA-serie maakt gebruik van de befaamde industriële C3-pomp en is gemakkelijk te  
onderhouden. Deze machine is ondermeer uitermate geschikt voor de voedingsmiddelen industrie.

Aanbevolen voor het gebruik in uren per dag: max. 7 uur

• C3 pomp met keramische plunjers en een ingangs- 
temperatuur van 85 graden Celsius

• Stevig en robuust ontwerp met een 30 mm stalen frame
• Gemakkelijk op te bergen en te transporteren dankzij het 

beweegbare handvat en het ergonomisch ontwerp
• Hoge mobiliteit, mede dankzij de grote achterwielen en 

het zwenkwiel voor
• Gemakkelijke toegang tot de pomp, een optimaal  

serviceconcept
• Flow Activated (FA) systeem
• Beveiliging tegen laag oliepeil



TECHNISCHE GEGEVENS MH 2M-
140/600 X

Pompdruk (bar/MPa) 140/14

Reinigingsimpact (kgf) 2.6

Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u) 600/560

Watertoevoertemperatuur, max. (°C) 40

Pomp (tpm) 1450

Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A) 230/1/50/14.5

Elektrokabel (m) 5

Keramische plunjers 3

ARTIKELNUMMER 107145025

Compact en robuust ontwerp

MH 2M - Warmwaterhogedrukreinigers - compacte klasse

De Nilfisk MH 2M is een compacte warmwaterhogedrukreiniger, ideaal voor licht intensief gebruik binnen de 
automotive, de handel en de agrarische sector bijvoorbeeld.

Aanbevolen voor het gebruik in uren per dag: max. 3 uur

• Innovatief en robuust ontwerp
• Sensor laag brandstofniveau
• Vlambewaking
• Sensor uitlaatgastemperatuur
• Servicelamp indicator
• 1450 tpm motorpomp
• Keramische plunjers
• Messing cilinderkop
• Vertraagde automatische start/stop
• Brandstoftank 17 l
• Afneembare 5 l reinigingsmiddelentank
• Snelkoppelingssysteem
• Ergo spuitgarnituur 2000
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TECHNISCHE GEGEVENS MH 4M  
200/960 FAX

Pompdruk (bar/MPa) 200

Reinigingsimpact (kgf) 5.1

Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u) 960

Watertoevoertemperatuur, max. (°C) 40

Pomp (tpm) 1450

Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A) 400/3/50/12

Elektrokabel (m) 5

Roestvrij stalen plunjers 3

ARTIKELNUMMER 107146922

Warmwaterhogedrukreinigers - midden klasse

MH 4 FAX - warmwaterhogedrukreinigers - midden klasse

Deze krachtige warmwaterhogedrukreinigers uit de midden klasse worden ingezet voor normale en reguliere 
vervuilingen, zoals in automobielbedrijven, agrarische bedrijven, overal waar men een vette vervuiling grondig 
en efficient wil verwijderen.

Aanbevolen voor het gebruik in uren per dag: max. 6 uur

• Hoog rendementsbrander tot 93%
• Flow Activated besturingssysteem
• Langzaam draaiende 1450 tpm motorpomp
• Laag geluidsniveau
• Gebruiksvriendelijk
• Overzichtelijk bedieningspaneel
• Ergo spuitgarnituur
• Verlaagde emissie door de HR brander
• Drukloze slang en pistool
• Onderhoudsvriendelijk
• Robuust frame



TECHNISCHE GEGEVENS MH 7P-
175/1260 FA

Pompdruk (bar/MPa) 175/17.5

Reinigingsimpact (kgf) 6.3

Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u) 1260/1170

Watertoevoertemperatuur, max. (°C) 40

Pomp (tpm) 1450

Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A) 400/3/50/15

Elektrokabel (m) 5

Keramische plunjers 4

ARTIKELNUMMER 301001731

Warmwaterhogedrukreinigers - premium klasse

MH 7P - Warmwaterhogedrukreinigers - premium klasse

Deze krachtige Nilfisk warmwaterhogedrukreiniger vertegenwoordigt de premium klasse en wordt ingezet bij 
de zware tot zeer zware reinigingsklussen. De Nilfisk MH 7P biedt uitstekende prestaties, krachtige reiniging, 
gebruiksvriendelijkheid en lage onderhoudskosten.

Aanbevolen voor het gebruik in uren per dag: max. 8 uur

• Hoog rendementsbrander, zeer uniek en zuinig in gebruik
• Flow Activated systeem
• Langzaam draaiende 1450 tpm motorpomp: 
• laag geluidsniveau en minder slijtage
• Gebruiksvriendelijkheid
• Eenvoudig bedieningspaneel
• Ergo spuitgarnituur
• Verlaagde emissie
• Geen druk op het pomphoofd
• “QuickService”, lage onderhoudskosten
• Stalen frame en chassis
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TECHNISCHE GEGEVENS MH 7P-
175/1260 X2 
FA

Pompdruk (bar/MPa) 175/17.5

Reinigingsimpact (kgf) 6.3

Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u) 1260/1170

Watertoevoertemperatuur, max. (°C) 40

Pomp (tpm) 1450

Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A) 400/3/50/15

Elektrokabel (m) 5

Keramische plunjers 4

ARTIKELNUMMER 107146212

Warmwaterhogedrukreinigers - premium klasse

MH 7P - Warmwaterhogedrukreinigers - premium klasse

Deze krachtige Nilfisk warmwaterhogedrukreiniger vertegenwoordigt de premium klasse en wordt ingezet bij 
de zware tot zeer zware reinigingsklussen. De Nilfisk MH 7P biedt uitstekende prestaties, krachtige reiniging, 
gebruiksvriendelijkheid en lage onderhoudskosten.

Aanbevolen voor het gebruik in uren per dag: max. 8 uur

• Hoog rendementsbrander, zeer uniek en zuinig in gebruik
• Flow Activated systeem
• Langzaam draaiende 1450 tpm motorpomp: 
• laag geluidsniveau en minder slijtage
• Gebruiksvriendelijkheid
• Eenvoudig bedieningspaneel
• Ergo spuitgarnituur
• Verlaagde emissie
• Geen druk op het pomphoofd
• “QuickService”, lage onderhoudskosten
• Stalen frame en chassis



TECHNISCHE GEGEVENS MH 5M-
150/750 E24

Pompdruk (bar/MPa) 150/15

Reinigingsimpact (kgf) 3.6

Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u) 750/720

Watertoevoertemperatuur, max. (°C) 70

Pomp (tpm) 1450

Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A) 400/3/50/42

Elektrokabel (m) 5

Keramische plunjers 3

ARTIKELNUMMER 301002021

Warmwaterhogedrukreiniger - elektrisch verwarmd

MH 5M E - Warmwaterhogedrukreinigers - medium klasse

Deze Nilfisk hogedrukreiniger is ontworpen om te gebruiken bij speciale toepassingen waar uitlaatgassen niet 
toegestaan of gewenst zijn. Bijvoorbeeld in de levensmiddelenindustrie of niet-geventileerde omgevingen. 
Deze machine is eenvoudig te gebruiken en heeft een hoge reinigingsimpact.

Aanbevolen voor het gebruik in uren per dag: max. 6 uur

• Drie kamerverwarmingssysteem voor precieze temperatuur-
controle en sneller opwarmen

• Elektrisch verwarmd, geen luchtvervuiling
• QuickService-concept voor verlaagde onderhoudskosten 
• Overzichtelijk bedieningspaneel, alle bedieningselementen 

op één plaats
• Ergo spuitgarnituur voor een verhoogd gebruikerscomfort 
• Keramische plunjers
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Nieuwe typeaanduiding voor Nilfisk
hogedrukreinigers 

In 2016 introduceert Nilfisk een nieuwe typeaanduiding voor de professionele hogedrukreinigers.
De nieuwe typeaanduiding is erop gericht een gemakkelijk en transparanter overzicht te bieden
van belangrijke technische details en kenmerken van onze producten. Op deze manier streven wij 
ernaar het bedrijfsproces voor onze partners te vereenvoudigen.

UITRUSTING
Geeft standaarduitrusting aan
X = slanghaspel
T = extra lans of uitgerust met 
4-in-1 lans
XT = slanghaspel en extra lans of 
uitgerust met 4-in-1 lans
2X = slanghaspel en kabelhaspel 
PA = pressure activated 
(pompdruk geactiveerd)
FA =  flow activated (waterdruk 
geactiveerd)
FFA = food and flow activated 
(voor gebruik in voedingsindustrie 
en waterdruk geactiveerd)
FBFA = food with water break
tank (voor gebruik in voedings-
industrie met vlotterbak) 
F = food (voedingsindustrie)
PS = portable / stationary 
(draagbaar/stationair)
PE = petrol (benzine)
DE = diesel
ST = Stainless Steel (RVS)
E = elektrisch verwarmd
D = diesel verwarmd
G = gas verwarmd

MC 3C-150/660 XT

TYPE MACHINE
MC = Mobile Cold Water Washer  
(mobiele koudwaterhogedrukreiniger) 
MH = Mobile Hot Water Washer  
(mobiele warmwaterhogedrukreiniger)
SC = Stationary Cold Water Washer  
(stationaire koudwaterhogedrukreiniger)
SH = Stationary Hot Water Washer  
(stationaire warmwaterhogedrukreiniger)
MC PE/DE = Mobile Cold Water Petrol/Diesel Washer 
(mobiele koudwaterhogedrukreiniger benzine/diesel 
aangedreven)
MH PE/DE =  Mobile Hot Water Petrol/Diesel Washer 
(mobiele warmwaterhogedrukreiniger benzine/diesel 
aangedreven)

150/660 = Pompdruk in bar 

150/660 = Water stroom l/u Qmax 

MODEL KLASSE
Het nummer 3 etc.  
= nummer geeft het type pomp of 
werkprofiel 

MODEL KLASSE 
C = Compacte klasse met 2800 t.p.m. motor
M = Middenklasse met 1450 t.p.m. motor
P = Premium klasse (topklasse) met 1450 
t.p.m. motor
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De ideale oplossing voor vaste
reinigingstoepassingen, optimale
reiniging, optimale voordelen
Nilfisk biedt een volledig assortiment hogedrukreinigers voor vaste koud- en warmwater-toepassingen, 
ook voor zelfservicetoepassingen. U dient de hygiëne te handhaven in een slachthuis, keuken of 
verwerkingsfabriek. U moet metalen onderdelen ontvetten op een industriële locatie....

Nilfisk beschikt over de meest complete serie stationaire oplossingen op de markt en is een ideale 
en betrouwbare partner voor uw installatieprojecten. Wij leveren niet slechts een standaard product, 
maar kunnen het ook aanpassen aan uw specifieke behoeften. 

Onze 
specialist stationaire 
installaties helpt u 
graag verder op:

( 06 - 28 90 86 78



Nederland:
Nilfisk B.V.
Industrieterrein Gooise Kant
Versterkerstraat 5
1322 AN ALMERE
Tel. +31 (0)36 546 07 00 
Fax +31 (0)36 546 07 81
E-mail: info.nl@nilfisk.com
Internet: www.nilfisk.nl

Alle genoemde waarden zijn circa waarden. Zetfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

Wat de industriële toepassing ook is, met de hogedruk
reinigingsoplossingen van Nilfisk zit u goed!

Hoe 
kunnen wij 
u helpen?

( 036 - 546 07 00


