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Vispa XS är den minsta batteridrivna  

kombiskurmaskinen på marknaden med 28 

cm skurbredd och den otroligt låga vikten på 

20 kg. Idealisk för underhållsrengöring av 

mindre och svåråtkomliga ytor som är svåra 

att städa med el-drivna kombiskurmaskiner 

eller med manuella metoder.  

Batteriet blir på 90 min 80% laddat och fullt 

laddat efter 2-3 timmar. Vispa XS  

kommer lätt fram  under bord med sin låga 

höjd på 29 cm och den paraboliska sug-

skrapan gör att den suger upp vattnet även 

när man för maskinen bakåt. Vispa XS trans-

porteras med lätthet genom ett  

monterat bärhandtag på manöverstaget.  

VISPA XS 

Comac Vispa 35 B, idealisk för underhålls-

rengöring av mindre och svåråtkomliga ytor 

som är svåra att städa med el-drivna kombiskur

-maskiner eller med manuella metoder. Vispa 

35 B är batteridriven och helt sladdlös. Den kan 

alltså enkelt rengöra små och  svåråtkomliga 

ytor. Kommer lätt in i hörn, under bord och i 

områden med mycket saker. Levereras med 

borste, rondellhållare och batteri. 

Varianter: 

Vispa 35 E   (220V Drift) 

Vispa 35 BS (Borstvals) 

KOMBISKURMASKIN GÅ-BAKOM 

Avverkning  900m2/h 

Drifttid   1h 

Arbetsbredd  280mm 

Bredd inkl. sugfot 325mm 

Tank (ren/smuts) 3/4lit 

Ljudnivå   < 65,7 dB (A) 

Kraftkälla  Li-Ion (36V) 

Vikt    20kg 

Rondellstorlek 11” 

VISPA 35B 

Avverkning  1000m2/h 

Drifttid   1h 

Arbetsbredd  350mm 

Bredd inkl. sugfot 440mm 

Tank (ren/smuts) 10/10lit 

Ljudnivå   < 69,2 dB (A) 

Kraftkälla  Batteri (12V) 

Vikt    67kg 

Rondellstorlek 14” 

ORBITAL TMB TOR 43 

TOR är ett nytt koncept för singelskurmaskin som rekommenderas för tunga 
arbeten. 
TOR är lämplig att använda för grovrengöring, strippning och polering av  
marmor, sten, cement och trägolv. Rörelsemönster som har en högre  
prestanda än en vanlig singel skurmaskinHögfrekventa svängningar ger  
stabilitet och manövrerbarhet även med en vikt av 65 kg (utan tillbehör) 
Dessutom gör det speciella rörelsemönstret dess användning mycket enkelt 
för operatören, maskinen ställer inga krav på styrka hos användaren vilket 
även leder till kortare utbildningstid. 

Arbetsbredd: 430mm/17” 

Varvtal: Oscillerande 

Kraft: 1100W 

Tank (tillval): 15l 

Kabel: 50kg 

Vikt: 65kg 

KOMBISKURMASKIN GÅ-BAKOM 

SINGELSKURMASKIN 
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KOMBISKURMASKIN GÅ-BAKOM 

KOMBISKURMASKIN GÅ-BAKOM 

DISCOMATIC MAMBO 

Discomatic Mambo - Kraftfull. Elegant. Revolutionerande  

30 liters renvattentank och  
samtidigt den mest kompakta i sin klass  
Högpresterande litium-jon batteri med  
konstant hög effekt  
- Smart stödhjul  
- automatiskt upphöjning vid förflyttning  
- Lätthanterlig - vändradie under en meter  
 

 

 

DISCOMATIC BOLERO 
Den nya Discomatic Bolero finns i utföranden med en 10 och 20 liters 
tank, som gör att den är en ytterst kompakt skurmaskin med extra stor 
flexibilitet. Tankarna byts snabbt och utan att du behöver använda  
verktyg. Det innebär att maskinen kan konfigureras för ett annat  
användningsområde på kortast möjliga tid.  
 

 

LiFePO4-batteri 25,6 V, 12 Ah eller 20 Ah 

Intern batterieladdare 

Skurborste av supernylon 

Sugskrapa komplett 

Suggummin NR 

Automatiskt stödhjul som tillval  

TORRDAMMSUGARE 

Durovac 6 Wetrok profsdammsugare  

Med torrdammsugaren Durovac får du en universell, högpresterande 

rengöringsmaskin. Den innovativa ”Defined Air Pressure”-tekniken 

DAP kombinerar en hög  sugprestanda med lägsta möjliga ljudnivå.  

Effekt: 900W/450W 

Vakuum: 241 mbar 

Spänning: 230/50 (V/Hz) 

Tankvolym: 6 l 

Ljudnivå: 70 dBA 

Dimensioner: 

320x380x400 mm (LxBxH) 

Nätsladd: 12 m 

Vikt: 6,1 kg  

Avverkning: 1720m2h 

Drifttid: 2h 

Arbetsbredd: 430mm 

Bredd inkl. sugfot: 430mm 

Tank ren/smuts: 9/15lit 

Ljudtryck: 70 dB (A) 

Kraftkälla: Batteri (Li-Ion) 

Vikt: 63kg 

Borsttryck: 28kg 

Rondellstorlek: 83/4 
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VÅTDAMMSUGARE 

GOLVVÅRDSMASKINER 

Wetrok Duovac 34 

Effekt: 850 W 

Vakuum: 212 mbar/kPa 

Spänning: 230/50 (V/Hz) 

Tankvolym: 34 l 

Ljudnivå: 70 dBA 

Dimensioner: 680x425x910 mm (LxBxH) 

Nätsladd: 10 m 

Vikt: 17 kg  

Wetrok Duovac 34 Våtdammsugare – är en våt/torr dammsugare som 

tål starka kemikalier. Maskinen har en särskild motorkylning (Bypass 

Cooling System). Är mycket lätt att rengöra. Lämpar sig väl för våt och 

torr sugning. Våt- och torrsugare med. Tippram för enkel och smidig 

tömning av tank. Passar alla hårda underlag i industri- och butiks-

miljöer. 34 L vattentank. Kan kompletteras med frontmunstycke för 

högre avverkningsgrad.  

MONOMATIC LS  MONOMATIC I MONOMATIC US  MONOMATIC DS  MONOMATIC HS  

Varvtal: 162 v/min 

Effekt: 1200W 

Bredd: 430mm 

Vikt: 34kg 

Fri höjd: 350mm 

Kabel: 12,5m 

Ljudnivå: 57 dB 

Varvtal: 1100 v/min 

Effekt: 1800W 

Bredd: 500mm 

Vikt: 45kg 

Fri höjd: 350mm 

Kabel: 20,5m 

Ljudnivå: 56 dB 

 

Varvtal: 120 v/min 

Effekt: 1600W 

Bredd: 430mm 

Vikt: 43kg 

Fri höjd: 350mm 

Kabel: 12,5m 

Ljudnivå: 57 dB 

Varvtal: 170/340 v/min 

Effekt: 1500W 

Bredd: 430mm 

Vikt: 35kg 

Fri höjd: 350mm 

Kabel: 12,5m 

Ljudnivå: 51 dB 

Varvtal: 400 v/min 

Effekt: 1500W 

Bredd: 430mm 

Vikt: 34kg 

Fri höjd: 350mm 

Kabel: 12,5m 

Ljudnivå: 58 dB 

Singelskurmaskinerna Monomatic är idealiskt utformade för respektive användningsom-

råde - oavsett om det är skurning av betong med Monomatic I eller högglans polering av 

större ytor med Monomatic US. Fördelar 

 Pålitlig allroundmodell (LS) 

 Skräddarsydd för tung-/grovrengöring (LS/I) 

 Ojämna golv är inget problem med hög starthastighet (LS/I) 

 Effektiv kantrengöring med 10 cm arbetshöjd (35 cm över motorn) 

 Stort användningsområde tack vare hög motoreffekt 

 Ergonomiskt arbete med optimal viktfördelning och steglös justering av handtaget 

 Lång livslängd med korrosionsbeständiga material 
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KOMBISKURMASKIN GÅ-BAKOM 

TASKI swingo 150 B Li-Ion 

Batteridriven mini-kombi maskin för små och trånga ytor. Med ett enkelt 

handgrepp byter du ut batteriet mot ett nytt färdig laddat batteri och kör 

vidare vid behov. Smidig som en mopp, effektiv som en maskin. Lätt att 

lära sig och att starta upp. Torra golv på en gång. Utmärkt skurresultat. 

Perfekt i trånga miljöer. Enkel, snabb och ergonomisk att handha. Snabb 

laddning av batteri. 

 Praktisk kapacitet: upp till 150 m²/tim 

 Arbetsbredd: 33,5 cm 

 Tankvolym: 2,9/2,9 liter 

 Drifttid: ca 20 min per batteri 

 Ljudnivå: 74 dB(A) 

TASKI swingo 150  

Nätansluten minikombimaskin för små och trånga ytor.  

Smidig som en mopp, effektiv som en maskin. Lätt att lära sig och att 

starta upp. Torra golv på en gång. Utmärkt skurresultat. Perfekt i trånga 

miljöer. Enkel, snabb och ergonomisk att handha. 

 Praktisk kapacitet: upp till 150 m²/tim 

 Arbetsbredd: 33,5 cm 

 Tankvolym: 2,9/2,9 liter 

 Ljudnivå: 74 dB(A) 

 Vikt: 11,7kg 

KOMBISKURMASKIN GÅ-BAKOM 

KOMBISKURMASKIN GÅ-BAKOM 

TASKI swingo 350 BMS & Li-Ion 

Batteridriven kombimaskin för små och trånga ytor. Du kan välja mellan 

std batterier eller litiumbatteri Önskar du snabbladding så väljer du  

litiumbatterier. Mycket lätt att lära sig och enkel att hantera på små ytor. 

Kompakt maskin med låg höjd som på svårstädade golv ger stor  

tidsbesparing och bästa rengöringsresultat. Låg ljudnivå underlättar  

körningen under dagtid. 

 Praktisk kapacitet: upp till 450 m²/tim 

 Arbetsbredd: 38 cm 

 Tankvolym: 10/10 liter 

 Drifttid: ca 1 tim (ca. 1.5 tim Li-Ion) 

 Ljudnivå: 70 dB(A) 
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KOMBISKURMASKIN GÅ-BAKOM 

TASKI swingo 455 B BMS 

Mycket lättkörd och kompakt, batteridriven kombimaskin.  

Maskin med inbyggd laddare och BMS-system Automatisk borstkoppling. 

Drivning på borsten V-formad sugskrapa med direktsugfunktion, ingen 

förmoppning erfodras. Doseringsmått för exakt kemdosering. Enkel  

daglig skötsel med färgkodade skötselpunkter. Rekommenderad  

rondellstorlek: 17” 

 Praktisk kapacitet: 650 m²/tim 

 Arbetsbredd: 43 cm 

 Tankvolym: 22/25 liter 

 Ljudnivå: 68/63 dB(A) 

 Vikt: 120 kg (Körklar med vatten) 

TASKI swingo 755 B Eco BMS  

Mycket lätthanterlig, batteridriven kombimaskin för rengöring på hårda golv.  

Maskinen är utrustad med inbyggd laddare och BMS-system. Automatisk 

borstkoppling Drivning på borsten. Gula skötselpunkter Doseringsmått för 

exakt kemdosering. V-formad sugskrapa med direktsugfunktion, ingen  

förmoppning erfodras. Rekommenderad rondellstorlek: 17” 

 Praktisk kapacitet: 750 m²/tim 

 Arbetsbredd: 43 cm 

 Tankvolym: 40 liter 

 Drifttid: ca 2 tim 

 Ljudnivå: 68/63 dB(A) 

KOMBISKURMASKIN GÅ-BAKOM 

KOMBISKURMASKIN GÅ-BAKOM 

TASKI swingo 755 B Power BMS 

Mycket bekväm och välutrustad batteridriven kombimaskin.  

Maskin med hjuldrift framåt och bakåt. Inbyggd laddare, BMS-system.  

Mycket låg ljudnivå. Automatisk borstkoppling, Gula skötselpunkter,  

Automatisk vätskedosering IntelliFlow. Förberedd för installation av  

IntelliDose. Doseringsmått för exakt kemdosering . V-formad sugskrapa 

med direktsugfunktion ingen förmoppning erfodras. Rekommenderad  

rondellstorlek: 17” 

 Praktisk kapacitet: 1040 m²/tim 

 Arbetsbredd: 43 cm 

 Tankvolym: 40/40 liter 

 Drifttid: ca 2 tim 

 Ljudnivå: 64 (60 Eco) dB(A) 
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KOMBISKURMASKIN GÅ-BAKOM 

TASKI swingo 855 power BMS 

Liten, lätt körd maskin med stor skurbredd  

Hjuldrivning framåt/bakåt. BMS-system. utrustad med hjuldrivning framåt/

bakåt, Inbyggd laddare, automatisk borstkoppling Gula skötselpunkter som 

gör det, enkelt Automatisk vätskedosering IntelliFlow. Förberedd för  

installation av IntelliDose. Doseringsmått för exakt kem-dosering. V-formad 

sugskrapa med direktsugfunktion ingen förmoppning erfodras. Mycket låg 

ljudnivå. Rekommenderad rondellstorlek: 20" 

 Praktisk kapacitet: 1250 m²/tim 

 Arbetsbredd: 50 cm 

 Tankvolym: 40 liter 

 Drifttid: ca 2 tim 

 Ljudnivå: <64 (<60) dB(A) 

TASKI swingo 855 R Euro BMS 

Mycket bekväm och lättkörd kombimaskin utrustad med drivning av  

borsten/rondellhållaren, Inbyggd laddare Gula skötselpunkter, automatisk 

borstkoppling. Doseringsmått för exakt kemdosering. V-formad sugskrapa 

med direktsugfunktion, ingen förmoppning erfodras.  

 Praktisk kapacitet: 1250 m²/tim 

 Arbetsbredd: 50 cm 

 Tankvolym: 40 liter 

 Drifttid: ca 2 tim 

 Ljudnivå: <70 dB(A) 

KOMBISKURMASKIN GÅ-BAKOM 

KOMBISKURMASKIN GÅ-BAKOM 

TASKI swingo 955 B Power BMS 

 Praktisk kapacitet: 1400 m/tim 

 Arbetsbredd: 55 cm 

 Tankvolym: 40 liter 

 Driftid: ca 2 tim 

 Ljudnivå: <64 (<60)dB(A) 

Perfekt maskin för städning i butiker Maskinen är konstruerad för rengöring 

på svår åtkomliga ytor t.e.x under hyllor mm.  

Mycket lättkörd kombimaskin utrustad med hjuldrivning framåt/bakåt, In-

byggd laddare Gula skötselpunkter, automatisk borstkoppling. Automatisk 

vätskedosering IntelliFlow. Förberedd för installation av IntelliDose.  

Doseringsmått för exakt kemdosering. V-formad sugskrapa med direkt-

sugfunktion, ingen förmoppning erfodras. Mycket låg ljudnivå.  

Rekommenderad rondellstorlek: 11" 
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KOMBISKURMASKIN GÅ-BAKOM 

TASKI swingo 1255 B Power BMS EBU 

Fullutrustad batteridriven, ”gå bakom” kombimaskin.  

Mycket bekväm att köra med hjuldrift framåt/bakåt. Fotmanövrerad 

sugskrapa. Elektrisk borstlyft/koppling. Direktsugfunktion med den 

högeffektiva V-formade sugskrapan som tar upp större skräppartiklar.  

Integrerat doseringsmått. Eco-funktion med extra låg ljudnivå. Färgkodade 

skötselpunkter. Mycket lätt att köra och sköta. Rekommenderad  

rondellstorlek: 11” 

 Praktisk kapacitet: 1400 m²/tim 

 Arbetsbredd: 55 cm 

 Tankvolym: 60/60 liter 

 Drifttid: ca 3,5 tim 

 Ljudnivå: <70(<60 Eco)dB(A) 

TASKI swingo 1650 BMS 

Batteridriven kombimaskin med stor m2 kapacitet.  

Automatisk borskoppling, Gula skötselpunkter. Vätskedosering system  

IntelliFlow. Doseringsmått för exakt kemdosering Förberedd för installation 

av IntelliDose. Utrustad med den högeffektiva W-formade sugskrapan med 

direktsugfunktion, ingen förmoppning erfodras. Mycket låg ljudnivå.  

Rekommenderad rondellstorlek: 13” 

 Praktisk kapacitet: 1880 m²/tim 

 Arbetsbredd: 65 cm 

 Tankvolym: 85/85 liter 

 Drifttid: över 4 tim 

 Ljudnivå: <62dB(A) 

KOMBISKURMASKIN GÅ-BAKOM 

ROBOTSKURMASKIN 

TASKI swingobot 2000  

 Praktisk kapacitet: upp till 1050m²/tim 

 Arbetsbredd:70 cm 

 Tankvolym: 90 liter 

 Drifttid: upp till 4 tim 

 Ljudvivå: < 70 dB(A) 

Högpresterande automatisk, robot-kombi skurmaskin. Maskinen klarar av 

att rengöra upptill 4200m² på en tank.  

Batteridriven, helautomatisk robot-skurmaskin som styrs av sonar sensorer 

och laser. Maskinen rengör golvytor medan du kan utföra andra sysslor och 

när maskinen är klar får du helt enkelt ett meddelande i din telefon. När 

meddelande kommit kan enkelt flytta maskinen till t.ex. till ett annat vå-

ningsplan. 
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KOMBISKURMASKIN ÅKBAR 

TASKI swingo 2100µicro  

Extremt kompakt batteridriven åkbar kombiskurmaskin för små utrymmen  

Batteridriven, kompakt åkbar kombiskurmaskin. Skurhuvud kan justeras i sid-

led (15 cm), Doseringsmått för exakt kemdosering, förberedd för installation 

av IntelliDose och IntelliTrail, kan förses med redskapshållare, Gula skötsel-

punkter, vätskedoseringssystem IntelliFlow. Rekommenderad rondellstorlek: 

11" 

 Praktisk kapacitet: 

 Arbetsbredd: 55 cm 

 Tankvolym: 75 liter 

 Drifttid: upp till 3,5 tim 

 Ljudnivå: <69 dB(A) 

TASKI swingo 2500 

Batteridriven åkbar kombimaskin med styrning på samtliga hjul. Detta gör 

att maskinen är enormt smidig  

Automatisk borst- sugskrapslyft Vätskedoserings systemet IntelliFlow. Gula 

skötselpunkter och urtagbar flexitank. Doseringsmått för exakt kemdosering 

Förberedd för installation av IntelliDose. Utrustad med den högeffektiva W-

formade sugskrapan med direktsugfunktion, ingen förmoppning erfodras. 

Mycket låg ljudnivå. Rekommenderad rondellstorlek: 14" 

 Praktisk kapacitet: 2900 m²/tim 

 Arbetsbredd: 70 cm 

 Tankvolym: 95/95 liter 

 Drifttid: ca 3-5 tim 

 Ljudnivå: <67 dB(A) 

KOMBISKURMASKIN ÅKBAR 

TASKI swingo 4000 

 Praktisk kapacitet: 4100 m²/tim 

 Arbetsbredd: 85 cm 

 Tank volym: 200/200 liter 

 Drifttid: ca4 tim 

 Ljudnivå: <65 (58 Eco) dB(A) 

Den intelligenta skurmaskinen för stora ytor  

Batteridriven, åkbar kombimaskin med styrning på samtliga hjul och in-

byggd laddare. Automatisk borstkoppling Gula skötselpunkter och urtagbar 

flexitank. Automatisk vätskedoserings systemet IntelliFlow. Doseringsmått 

för exakt kemdosering Förberedd för installation av IntelliDose. Utrustad 

med den högeffektiva W-formade sugskrapan med direktsugfunktion, ingen 

förmoppning erfodras. Mycket låg ljudnivå. Maskinen rengör upp till 13000 

kvm på en tank. Rekommenderad rondellstorlek 17" 

KOMBISKURMASKIN ÅKBAR 
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KOMBISKURMASKIN ÅKBAR 

TASKI swingo 5000 

Den intelligenta skurmaskinen för enormt stora ytor.  

Batteridriven, åkbar kombimaskin med styrning på samtliga hjul och inbyggd 

laddare. Automatisk borstkoppling Gula skötselpunkter och urtagbar 

flexitank. Automatisk vätskedoserings systemet IntelliFlow. Doseringsmått 

för exakt kemdosering Förberedd för installation av IntelliDose. Utrustad 

med den högeffektiva W-formade sugskrapan med direktsugfunktion, ingen 

förmoppning erfodras. Mycket låg ljudnivå. Maskinen rengör upp till 13000 

kvm på en tank. Rekommenderad rondellstorlek: 11" 

 Praktisk kapacitet: 4950 m²/tim 

 Arbetsbredd: 105 cm 

 Tank volym: 200/200 liter 

 Drifttid: ca 4 tim 

 Ljudnivå: < 67 dB(A) 

TASKI swingo XP-R  

Högpresterande kompakt batteridriven stå-på kombimaskin med rorote-

rande skursystem, Inbyggd laddare.  

Automatisk borst- sugskrapslyft Vätskedosering systemet IntelliFlow. Gula 

skötselpunkter och urtagbar flexitank. Doseringsmått för exakt kemdosering 

Förberedd för installation av IntelliDose. Utrustad med den högeffektiva ´ 

W-formade sugskrapan med direktsugfunktion ingen förmoppning erfodras. 

Mycket låg ljudnivå. 

 Praktisk 2650m²/tim inkl tömning & fyllning). 

 Arbetsbredd: 75 cm 

 Tankvolym: 113/140 liter 

 Drifttid: 3,15 tim 

 Ljudnivå: <69 dB(A) 

KOMBISKURMASKIN STÅUPP 

TASKI swingo XP-M 

 Praktisk 2650m²/tim inkl tömning & fyllning). 

 Arbetsbredd: 75 cm 

 Tankvolym: 113/140 liter 

 Drifttid: 3,5 tim 

 Ljudnivå: <69 dB(A) 

Toppmordern kompakt batteridriven Stå-på kombimaskin med  

mikroroterande skursystem, Inbyggd laddare.  

Automatisk borst- sugskrapslyft Vätskedosering systemet IntelliFlow.  

Gula skötselpunkter och urtagbar flexitank. Doseringsmått för exakt  

kemdosering Förberedd för installation av IntelliDose. Utrustad med den 

högeffektiva W-formade sugskrapan med direktsugfunktion ingen  

förmoppning erfodras. Mycket låg ljudnivå. 

KOMBISKURMASKIN STÅUPP 



11 

TORRDAMMSUGARE  

TASKI AERO 8 PLUS  

Professionell dammsugare för både hårda och mjuka golvytor.  

TASKI AERO 8 plus är extrem tyst, har låg strömförbrukning,ECO-mode  

utrustad som nästan halverar strömförbrukningen,kabelvinda och dammpåse 

indikator (Påsen full). Dammsugaren är utrustad med en super effektiv  

motor, vår patenterade Whisper-teknik, Dammsugare levereras komplett 

med teleskoprör. PLUS modellen har dessutom två parkeringsläge. 

 Påsvolym: 5 liter 

 Nätkabel: 12,5 meter 

(löstagbar) 

 Vakuum: 17,41 kPa 

 Ljudnivå: 53 dB(A) 

TASKI AERO 15 PLUS  

Professionell dammsugare för de större golvytorna.  

TASKI AERO 15 PLUS är vårt toppmodell extrem tyst, har låg ström- 

förbrukning, ECO-mode utrustad som nästan halverar strömförbrukningnen, 

kabelvinda och dammpåse indikator( Påsen full). Dammsugaren är utrustad 

med en super effektiv motor, vår patenterade Whisper-teknik, Dammsugare 

levereras komplett med teleskoprör, dammborste samt fogmunstycke. PLUS 

modellen har dessutom två parkeringsläge. 

 Påsvolym: 8 liter 

 Nätkabel: 12,5 meter (löstagbar) 

 Vakuum: 17,41 kPa 

 Ljudnivå: 53 dB(A) 

 Vikt: 8,0 kg 

TORRDAMMSUGARE 

TORRDAMMSUGARE 

TASKI Jet 50  

Professionell borstvalsdammsugare för skötsel av heltäckningsmattor.  

Arbetsbredd: 50 cm  

Sugkraft med djuprengöring. Den kraftiga sugmotorn säkerställer en hög 

smutsupptagning. Tillsammans med den högvarviga borstvalsen som frigör 

smutspartiklar mekaniskt gör TASKI jet 50 rent på djupet. Detta innebär ett 

perfekt rengöringsresultat och ett fräscht intryck av mattan. TASKI jet 50 har 

låg vikt och är lätt att hantera vilket ger god ergonomi och hög produktivitet. 

 Påsvolym: 4 liter 

 Nätkabel: 10 meter 

 Vakuum 16 kPa 

 Ljudnivå: 69 dB (A) 

 Vikt: 8,3 kg 
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RYGGDAMMSUGARE  

TASKI AERO BP E EURO  

Ryggburen nätansluten dammsugare inklusive tillbehör  

Ryggburen dammsugare med enastående sugkraft för dammsugning på 

svåråtkomliga utrymmen. Maskinens vikt är mycket låg och dessutom  

utrustad med en mycket komfortabel bärsele. Maskinen levereras med  

standard set för torrsugning, dammborste samt fogmunstycke för  

dammsugning av hiss spår som brukar vara besvärligt. 

 Påsvolym: 4,5 liter 

 Nätkabel: 12,5 m 

 Vakuum: 16kPa 

 Ljudvivå: 61 dB(A) 

 Vikt: 4,7 kg 

TASKI AERO BP B Li-Ion  

Ryggburen batteridriven dammsugare exklusive batteri och laddare  

Batteridriven ryggburen dammsugare Laddningstid per batteri 90 minuter. 

Dammsugare är perfekt för dammsugning på ytor som saknar el-utag.  

Maskinens vikt är låg och den är dessutom utrustad med en mycket  

komfortabel bärsele. Maskinen levereras med standard set för torrsugning, 

dammborste samt fogmunstycke för dammsugning av hiss spår som brukar 

vara besvärligt. 

 Påsvolym: 4,5 liter 

 Vakuum: 10 kPa 

 Ljudvivå: 61 dB(A) 

 Drifttid: 30 min 

 Vikt: 5.3 kg 

RYGGDAMMSUGARE 

TASKI vacumat 12  

 Påsvolym: 12 liter 

 Nätkabel: 10 meter 

 Vakuum 22 kPa 

 Ljudnivå: 64 dB(A) 

 Vikt: 10 kg 

Liten och lätthanterlig damm och vattensugare. Behållare är utrustad med 

hjul och hink handtag som gör det enkelt att tömma och rengöra maskinen  

Maskinen som både kan användas i både torr och våt miljö allt efter  

kundens behov: Maskinen är dessutom utrustad med ett special konstruerat 

mekaniskt flottör system med dubbla filter som säkerställer att sugmotorn 

skyddas för väta och fukt och därmed får lång livslängd. Låg ljudnivå. 

VÅT/TORRDAMMSUGARE 
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VÅT/TORRDAMMSUGARE  

TASKI vacumat 22T 

Mellanklassmodell tystgående damm- och vattensugare utrustad med  

tippvagn.  

Ergonomiskt designad sugare lämplig för professionella golvvårdsarbeten. 

Maskinen är utrustad med ett speciellt konstruerat, mekaniskt flottörsystem 

med dubbla filter som säkerställer att sugmotorn skyddas för väta och fukt 

och därmed får lång livslängd. Maskinen kan även utrustas med  

frontmunstycke för vattensugning av stora ytor. 

 Påsvolym: 22 liter vätska, 28 liter damm 

 Nätkabel: 15 meter 

 Vakuum 22 kPa 

 Ljudnivå: 64 dB(A) 

 Vikt: 19 kg 

TASKI vacumat 44T 

Kraftfull sugare ergonomiskt utformad med stor kapacitet.  

Robust och pålitlig industrisugare i rostfritt utförande: Maskinen är utrustad 

med en transport vagn som gör det enkelt att transportera maskinen mellan 

olika arbetsområden. Har hög drift säkerhet och är byggd för att användas 

under tuffa förhållanden. Motortopp 2x950 W Maskinen kan även utrustas 

med frontmunstycke (Fixomat) för våtsugning av stora golv ytor. 

 Påsvolym: 44 liter vätska/damm 

 Nätkabel: 15 meter 

 Vakuum 2*22 kPa 

 Ljudnivå: 67 dB(A) 

 Vikt: 23 kg 

VÅT/TORRDAMMSUGARE 

TASKI aquamat 10.1  

 Kapacitet: 12-20 m²/tim 

 Nätkabel: 10 meter 

 Vakuum 19 kPa 

 Ljudnivå: 66 dB(A) 

 Vikt: 12,5 kg 

Liten extraktions-maskin för rengöring av mattor och möbler. Vattentank 

10/10 liter.  

Akut maskinen för fläck-djuprengöring med spray-extraktions metoden. 

Detta är det ultimata sättet att tvätta mattor och möbler ordentligt ner på 

djupet. Maskinen tar bort intrampad smuts och förlänger därmed textilens 

livslängd samt bibehåller dess färger och utseende. 

MATTVÅRDSMASKINER 
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MATTVÅRDSMASKINER 

TASKI aquamat 20 

Sprayextrationsmaskin för rengöring av mattor och möbler. Vattentank 

22/18 liter.  

Maskinens tankvolym gör att den kan användas för djuprengöring av små och 

medelstora möblerade ytor. Tack vare maskinens kraftfulla sugmotor kan 

man koppla in hela 6 meter slang så man kan köra i trappor eller placera  

maskinen utanför rummet som skall rengöras. Det ställbara vätske-flödet gör 

att man kan anpassa maskinen till olika arbete till olika  

nedsmutsningsgrader. 
 Kapacitet: 18-25 m²/tim 

 Nätkabel: 15 m 

 Vakuum 22 kPa 

 Ljudnivå: 66 dB(A) 

 Vikt: 37 kg 

TASKI procarpet 30 

Sprayextraktions- och kapslingsmaskin för rengöring av textilmattor.  

TASKI procarpet 30 är mycket robust och slitstark maskin. Maskinen kan  

användas såväl för djup rengöring med sprayextraktionmetod som för  

underhållsrengöring med kapslingsmetoden. Maskinen gör det enkel för 

användaren att sköta underhåll på alla typer av textila golv. 

 Kapacitet (praktisk): 200 m²/tim (extraktion) 

 Kapacitet (praktisk): 405 m²/tim (kapsling) 

 Ljudnivå: < 70 dB(A) 

 Sugkraft: 1000 W 

 Vikt: 52 kg 

MATTVÅRDSMASKINER 

TASKI procarpet 45 

 Kapacitet (praktisk): 300 m²/tim (extraktion) 

 Kapacitet (praktisk): 445 m²/tim (kapsling) 

 Ljudnivå: < 70 dB(A) 

 Sugkraft: 1000 W 

 Vikt: 55 kg 

Sprayextraktions- och kapslingsmaskin för rengöring av textilmattor på 

stora ytor.  

TASKI procarpet 45 är mycket robust och slitstark maskin. Maskinen kan  

användas såväl för djup rengöring med sprayextraktionmetod som för  

underhållsrengöring med kapslingsmetoden. Maskinen gör det enkel för 

användaren att sköta underhåll på alla typer av textila golv. För maximal 

flexibilitet och effektivitet kan maskinen köras både framåt och bakåt. 

MATTVÅRDSMASKINER 
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SKUR/POLERMASKINER 

TASKI ergodisc 165 

Skurmaskinen som alla kan köra, tack vare dess unika mjukstarts egenskaper 

och det ergonomiskt utformade körhandtaget.  

Maskinen är avsedd för uppskurning, polering, sprayrengöring,  

våtshamponering, inoljning av trä, kristallisering av samtliga golv typer. 

 Arbetsbredd: 43 cm 

 Nätkabel: 15 meter 

 Varv/min: 165 

 Vikt: 42 (37) kg 

 Rekommenderad rondellstorlek: 17” 

TASKI ergodisc duo 

Mycket kraftfull, ergonomiskt utformad golvvårdsmaskin.  

Multimaskin för uppskurning,polering, sprayrengöring. Perfekt även för  

slipning, kristallisering av sten. Kan utrustas med extra vikt på 10kg.  

Mjukstartegenskaper. 

 Arbetsbredd: 43 cm 

 Nätkabel: 15 meter 

 Varv/min:165/330 

 Vikt: 48 (43) kg 

 Rekommenderad rondellstorlek: 17” 

SKUR/POLERMASKINER 

TASKI ergodisc HD 

 Arbetsbredd: 43 cm 

 Varv/min: 150 

 Kabel: 15 m 

 Vikt: 54 (64) kg 

 Rekommenderad rondell: 17” 

Mycket kraftfull, ergonomiskt utformad golvvårdsmaskin.  

Multimaskin för uppskurning,polering samt sprayrengöring. Perfekt även för 

slipning, kristallisering av stenytor. Kan dessutom utrustas med extra vikt på 

10kg. Mjukstartegenskaper. 

SKUR/POLERMASKINER 
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SKUR/POLERMASKINER 

TASKI ergodisc omni 

Blanka golv utan kemikalier när maskinen utrustas med en diamant rondell 

och hela 20 kg tryck mot golvet.  

Den fantastiska polermaskinen som du kan köra som en singelskur maskinen 

både höger, vänster eller varför inte rakt fram. Du får ett otroligt blankt och 

fint golv både på sten, plast, linoleum, trä eller gummi golv. Maskinen passar 

kort sagt på alla golvtyper 

 Arbetsbredd: 43 cm 

 Nätkabel: 15 meter 

 Varv/min: 900 

 Vikt: 42 kg 

 Rekommenderad rondellstorlek: 17” 

TASKI ergodisc 1200 

Polerar golvytorna utan att damm virvlar upp i luften. Dessutom är den 

även utrustad med elektriskt spray aggregat.  

Highspeed maskinen för de stora ytorna. Maskinen kan även utrustas med 

dammsugare så att förmoppning kan reduceras vid polering. Blanka golv 

på nolltid. 

 Arbetsbredd: 50 cm 

 Nätkabel: 25 meter 

 Varv/min: 1200 

 Vikt: 42 kg 

 Rekommenderad rondellstorlek: 20” 

SKUR/POLERMASKINER 

TASKI ergodisc 2000 

 Arbetsbredd: 50 cm 

 Nätkabel: 25 meter 

 Varv/min: 2000 

 Vikt: 54 kg 

 Rekommenderad rondellstorlek: 20 

Hög presterande polermaskin för stora ytor. Produktiviteten på denna  

maskinen är enastående.  

Maskinen som är utrustad med damm kontroll. Det går utmärkt att polera 

dagtid på grund av låg ljudnivå. Obs endast 10Ah säkring krävs 

SKUR/POLERMASKINER 
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SKURMASKIN GÅ-BAKOM 

IPC CT15 

CT15 är en smidig och lättkörd kombiskurmaskin för bensinstationer, butiker, 

restauranger. Ett effektivt alternativ till manuell rengöring i mindre lokaler. 

Det bekväma styret ändrar du enkelt vinkel på, för att underlätta städning i 

trånga utrymmen. Denna produktiva minikombi är utrustad med inbyggd  

batteriladdare och löstagbar 19-liters smutsvattentank, som ger flexibel 

tömning. Enkel att underhålla.  

IPC CT 5 B 28 är en praktisk och effektiv kombinationsmaskin speciellt för 

underhållsrengöring av lokaler på 50-500 m². Den låga och praktiska desig-

nen gör det möjligt att rengöra golvytor även under låga möbler. Sugmun-

stycken med innovativ RDS (Reverse Dry System) -torkningsteknik rengör 

och torkar både framåt och bakåt. Den justerbara styrenheten och den ergo-

nomiska kontrollpanelen kompletterar den enkla och bekväma användar-

upplevelsen.                 

Med sin lätta vikt och av-

tagbar tank samt snabba 

laddningstid är CT 5 

också idealisk för mobilt 

arbete. Den låga ljudni-

vån gör att maskinen kan 

användas i arbetslokaler 

utan att det stör 

 Arbetsbredd: 280mm 

 Ljudnivå: 62dB 

 Max produktivitet: 650m2/h 

 Tank ren/smuts: 4,8L/5L 

 Borsttryck: 10kg 

 Drifttid: ca 75 min 

SKURMASKIN GÅ-BAKOM 

IPC CT30 

CT30 B45 är en professionell golvrengöringsmaskin från IPC. Den är enkel att 

använda och lätt att manövrera. Den har en extremt låg kostnad per kvadrat-

meter och kräver lite underhåll. Den är sammansatt av material som är väl-

digt rostbeständiga, tanken och Rengöringskapaciteten gör den lämplig för 

mindre och medelstora utrymmen. Maskinen levereras med golvborste, 

sugskrapa, batterier och batteriladdare.  

 Arbetsbredd: 450mm 

 Batteri: 24V 

 Max produktivitet: 1670m2/h 

 Tank ren/smuts: 28L/30L 

SKURMASKIN GÅ-BAKOM 

IPC CT5 

 Arbetsbredd: 350mm 

 Batteri: 24V 

 Max produktivitet: 1225m2/h 

 Tank ren/smuts: 16L/19L 

 Rekommenderad rondellstorlek: 14” 

 Drifttid: ca 1tim 
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SKURMASKIN ÅKBAR 

 

 

 

SOPSUGMASKIN 

IPC 512 

Enkel att svänga och lättillgängliga, användarvänliga reglage gör att ope-

ratören inte behöver anstränga sig. Den främre sidoborsten och 51 

cm huvudborsten kan plocka upp närmare 50 L sopor och skräp i den 

stora sopbehållaren. Sop-

behållaren är lätt att 

tömma och filterbyten 

är en barnlek. Modellen 

levereras som standard 

 Kapacitet: 2450 m2/h 

 Sopbredd: 500 mm 

 Smutsbehållare: 50 l 

 Framdrift: 12V 

 Drift: 12V Batteri 

 Filteryta: 2,9m2 

 Mått LxBxH: 1225 x 753 x 903 mm 

 Vikt: 78 kg  

CT80 BT55 IPC 

CT80 BT55 är en högeffektiv kombiskurmaskin. som med en renvattentank 

på 80 liter och en återvinningstank på 83 liter ger det maskinen en lång 

driftstid. Skurmaskinen är självgående med steglös hastighetsreglering för 

fram och bakåt. Karosseriet 

kan lutas bakåt vilket gör det 

enkelt att kontrollera filter, 

slangar och batterier.CT80 

BT55 är utrustad med tre 

standardtvättprogram med 

möjlighet till ytterligare ett 

med kemdosering. vilket gör 

maskinen väldigt lättanvänd.  

CT80 BT55 är lämplig för 

bland annat verkstäder, affä-

rer, kontor, skolor och indu-

striföretag.  

 Kapacitet: 3180 m2/h 

 Skurbredd: 530 mm 

 Tank ren/smuts: 80/83 l 

 Drifttid max: >150 min 

 Drift: 24V (2x12V) 105 Ah 

 Bredd sugskrapa: 710 mm 

 Mått LxBxH: 1310 x 673 x 1030 mm 

 Vikt: 118 kg  

SKURMASKIN GÅ-BAKOM 

CT40 ECS är en kombiskurmaskin med högt varvtal och mycket 

lågt tryck. Maskinen förbrukar upp till 80% mindre vatten jäm-

fört med traditionella kombiskurar, arbetar mer effektivt och är 

mycket tyst. Maskinen har en skurbredd på 500 mm och en 

tank som rymmer 40-50 liter  

IPC CT40 

 Arbetsbredd: 500mm 

 Batteri: 24V 

 Tank ren/smuts: 40L/50L 
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BD 30/4 C  

Mycket kompakt och lätt (11 kg) kombiskurma-

skin. Ett innovativt och  

effektivt alternativ till manuell rengöring av 

hårda golv på 20–200 m2.  

Golvet är torrt direkt efter rengöringen. Detta 

förhindrar risken för  

halkolyckor. Perfekt för rengöring av små  

butiker, restauranger,  

bensinstationer, stormarknader, sanitetsut-

rymmen, samt för hotell eller  

bistroer. Kan även användas som komplement 

till större kombiskurmaskiner för speciella 

arbetsuppgifter.  

BD 30/4 C Bp Pack 

Den batteridrivna kombiskurmaskinen  

BD 30/4 C Bp Pack är flexibel,  

ultrakompakt och väger bara 20 kg, och 

är avsedd för snabb rengöring av ytor på 

upp till 300 m².  

SKURMASKIN 

SKURMASKIN 

1.783-220.0  

1.783-230.0  

Arbetsbredd, borste:  300 mm 

Arbetsbredd: 300 mm 

Motoreffekt: 820 W 

Vattenbehållare: 4 L/ 4 L 

Anläggningstryck: 100 g/cm² 

Borstvarvtal: 1450 rpm 

Kapacitet: 200 m²/tim 

Ljudnivå: 70,5 dB(A 

Strömförsörjning : 220 V 50 - 60  

Vikt (med tillbehör):  11,5 kg 

Mått (L x B x H) : 390 x 335 x 1180 mm 

Arbetsbredd, borste:  280 mm 

Arbetsbredd: 325 mm 

Motoreffekt: 240 W 

Vattenbehållare: 4 L/ 4 L 

Anläggningstryck: 20/10 g/cm² 

Borstvarvtal: 150 rpm 

Kapacitet: 90 m²/tim 

Strömförsörjning : Batteri Li-Ion 

Vikt (med tillbehör):  21,1 kg 

Mått (L x B x H) : 555 x 375 x 1050 mm 

SOPSUGMASKIN PADEL 

SG 512 PADEL 

Speciellt anpassad maskin för PADEL banor. Enkel att svänga med  

lättillgängliga, användarvänliga reglage gör att operatören inte behöver  

anstränga sig. Den främre sidoborsten och 51cm huvudborsten kan plocka 

upp närmare 50 L ludd och 

skräp i den stora sopbehålla-

ren. Den lämnar kvar merpar-

ten av sanden i mattan. Sop-

behållaren är lätt att tömma 

och  

filterbyten är en barnlek.  

Modellen levereras som stan-

dard med inbyggd laddare.  

Batteriet ger trådlös drift i 

upp till fyra timmar.  

Anmärkningsvärt tyst för  

bullerkänsliga miljöer. 

 Kapacitet: 2450 m2/h 

 Sopbredd: 500 mm 

 Smutsbehållare: 50 l 

 Framdrift: 12V 

 Drift: 12V Batteri 

 Filteryta: 2,9m2 

 Mått LxBxH: 1225 x 753 x 903 mm 

 Vikt: 78 kg  
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SKURMASKIN 

BR 35/12 C Bp Pack 

Extremt flexibel kombimaskin 

som skurar och suger upp i 

båda riktningar. Li-Ion batteri-

teknik som ger 3 ggr. längre 

livstid än standardbatterier. 

Låg vikt gör det möjligt att  

förflytta den enkelt. Bibehållet 

högt skurtryck, trots den låga 

vikten. Lämplig för butiker, 

restauranger, bensinstationer 

etc.  

 

 

 

Arbetsbredd, borste: 350mm 

Arbetsbredd, sug: 450mm 

Motoreffekt: 500W  

Batteri: 25,2 V/21Ah  

Batterikapacitet: 21Ah  

Batterispänning: 25,2V 

Vattenbehållare: 12 L/ 12L 

Borsttryck: 12kg  

Borstvarvtal: 700 / 1500v/min  

Kapacitet: 1400 m²/tim 

Vikt: 35kg 

Mått (L x B x H): 930 x 420 x 1100  

1.783-225.0  

BR 38/12 C  

1.783-430.0  

Lättmanövrerad, användarvänlig 

och lätt att underhålla, BD 38/12 C 

är skurmaskinen som fungerar 

som ett effektiv hjälpmedel för 

rengöring av små områden.  

Maskinen är utrustad med en  

skivborste som är 38 cm i diame-

ter. Det nya litiumjonbatteriet gör 

det tre gånger mer hållbar än  

konventionella batterier och är 

underhållsfritt och laddar upp 

snabbt. Energiläget eco! efficiency 

sänker energiförbrukningen, ökar 

körtiden och sänker ljudnivån med 

ca 40%. 

Arbetsbredd, borste: 380mm 

Arbetsbredd, sug: 480mm 

Motoreffekt: 500W  

Batteri: 25,2 V/21Ah  

Batterikapacitet: 21Ah  

Batterispänning: 25,2V 

Vattenbehållare: 12 L/ 12L 

Borstvarvtal: 180v/min  

Kapacitet: 1520 m²/tim 

Vikt: 36kg 

Mått (L x B x H): 940 x 500 x 1100  

BD 43/25 C Bp Pack 

1.515-403.0  

Allt som vi ansett som en teoretisk 

risk för driftsstopp är borttaget eller 

utbytt mot en mekanisk lösning. Till 

exempel så istället för en elektrisk 

knapp på en display hittar ni en me-

tallarm som man trampar på. Det 

krävs vilja för att få den här arbets-

hästen att krångla. 17’’ eller 43 centi-

meter som man också kan säga är en 

bredd som är “lagom” för det mesta. 

25 liter vatten räcker länge och tar 

lite tid att återfylla. Optimal bas-

maskin för de flesta städuppdrag. 

Arbetsbredd, borste: 430mm 

Arbetsbredd, sug: 850mm 

Motoreffekt: 1100W  

Batteri: 24 V/76Ah  

Vattenbehållare: 25 L/ 25L 

Borstvarvtal: 180v/min  

Kapacitet: 1720 m²/tim 

Vikt körklar: 107kg 

Mått (L x B x H): 1135 x 520 x 1025mm  

SKURMASKIN 

SKURMASKIN 
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SKURMASKIN 

BR 45/22 C 

Den komplett utrustade,  

batteridrivna kombiskur-

maskinen BR 45/22 C Bp Pack 

har borstvalsteknik och KART 

teknologi för maximal rörlighet 

och flexibilitet med hög avverk-

ningsgrad. 

 

 

 

Arbetsbredd, borste: 450mm 

Arbetsbredd, sug: 500mm 

Motoreffekt: 550W  

Batteri: 21Ah/Li-Ion 

Vattenbehållare: 22 L/ 22L 

Borstvarvtal: 750 / 1050v/min  

Kapacitet: 1800 m²/tim 

Vikt: 51kg 

Mått (L x B x H): 970 x 530 x 1115 

1.783-460.0  

B 40 W Dose Fleet+105Ah+D51+Rins+AutoFil 

0.300-256.0  

Kompakt, användarvänlig och 

praktisk batteridriven kombiskur-

maskin med drivning och  

kemdosering. Individuella  

användarinställningar.  

Planskurteknik på skurhuvud.  

Arbetsbredd, borste: 510mm 

Arbetsbredd, sug: 850mm 

Motoreffekt: 1300W  

Batteri: 24 V/105Ah  

Vattenbehållare: 40 L/ 40L 

Borstvarvtal: 180v/min 

Ljudnivå: 68dB(A)   

Vikt: 165kg 

Mått (L x B x H): 1249 x 575 x 1145mm 

B 40 Dose Fleet+105Ah+R55+Rinsing+AutoFi 

0.300 –255.0  

Kompakt, användarvänlig och 

praktisk batteridriven kombiskur-

maskin med drivning och kem-

dosering. Individuella användar-

inställningar. Valsteknik på  

skurhuvud. 

Arbetsbredd, borste: 550mm 

Arbetsbredd, sug: 850mm 

Motoreffekt: 1300W  

Batteri: 24 V/105Ah  

Vattenbehållare: 40 L/ 40L 

Borstvarvtal: 1200v/min  

Ljudnivå: 68dB(A)   

Kapacitet: 1950 m²/tim 

Vikt körklar: 164kg 

Mått (L x B x H): 1249 x 620 x 1145mm  

SKURMASKIN 

SKURMASKIN 
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SKURMASKIN 

B 60 W Bp Dose Fleet+170Ah+Rins+AutoFill 

Kompakt, användarvänlig och 

praktisk batteridriven kombiskur-

maskin med drivning och  

kemdosering. Individuella  

användarinställningar.  

Planskurteknik eller borstvals-

teknik på skurhuvud. 

 

 

 

0.300-261.0  

BD 50/40 RS Bp Pack 

1.533-171.0  

Kombiskurmaskin av ”ståupp”-typ med 

en arbetsbredd på 51 cm och en tank-

kapacitet på 40 l. ”Ståupp”-maskinen 

kombinerar de självgående maskinernas 

manövrerbarhet med de åkbara  

maskinernas snabbhet. 

Arbetsbredd, borste: 510mm 

Arbetsbredd, sug: 691mm 

Motoreffekt: 1080W  

Batteri: 36V/76Ah  

Vattenbehållare: 40 L/ 40L 

Borstvarvtal: 180v/min 

Ljudnivå: 67dB(A)   

Vikt: 200kg 

Mått (L x B x H): 1118 x 691 x 1316mm 

B 95 RS Bc Dose Fleet+180Ah 

0.300 –265.0  

Vår batteridrivna B 95 RS Bc  

stå-up skurmaskin, kompatibel 

med Kärcher Fleet, finns både 

som borstvals eller planborste. 

Passar för inomhusytor upp till 

3000 m². 

Arbetsbredd, borste: 750mm 

Arbetsbredd, sug: 940mm 

Motoreffekt: 2400W  

Batteri: 24 V/180Ah  

Vattenbehållare: 95L/ 95L 

Borstvarvtal: 180/1300v/min  

Ljudnivå: 68dB(A)   

Kapacitet: 2750 m²/tim 

Vikt körklar: 171kg 

Mått (L x B x H): 1425 x 765 x 1270mm  

Arbetsbredd, borste: 550mm 

Arbetsbredd, sug: 850mm 

Motoreffekt: 2100W  

Batteri: 24 V/170Ah  

Vattenbehållare: 60 L/ 60L 

Borstvarvtal: 180/1300v/min  

Ljudnivå: 61 dB(A)   

Kapacitet: 2200 m²/tim 

Vikt körklar: 164kg 

Mått (L x B x H): 1516 x 748 x 1146mm  

SKURMASKIN 

SKURMASKIN 
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SKURMASKIN 

BD 50/70 R Classic 

Extrem användarvänlighet med 

hjälp av färgkodade reglage. Dess 

kompakta, smala konstruktion  

underlättar både handhavande 

och transport och ger en hög grad 

av rörlighet och smidighet. Detta 

gör att denna  är ett mycket bra 

alternativ till gå-bakom-maskiner. 

Praktiska detaljer så som Home 

Base, ett upphängningssystem 

med krokar för transport av manu-

ell städutrustning, eller den  

likaledes valbara soppåshållaren 

och en försopmopp kompletterar 

konceptet.  

 

 

1.161-070.0  

B 90 R Adv Dose Bp Pack 

1.161-311.0  

Åkbar kombiskurmaskin som efterträder 

BR/BD Trike. Kompakt konstruktion, hög 

flexibilitet och stora tankvolym. Smidigt 

och bekvämt alternativ till en stor själv-

gående kombiskurmaskin. Tack vare de 

nya skurhuvudena kan maskinen utrustas 

med arbetsbredd på 550, 650 och 750 

mm. Advance-versionen har FACT som 

anpassar borstvalsens varvtal automa-

tiskt till arbetsuppgiften och omgivning-

ens förutsättningar. Arbetstiden och 

färskvattennivån visas på displayen. Med 

hjälp av Dose doseras rengöringsmedel 

mer exakt, och kan justeras under drift. 

Dessutom tillåter detta system enkla by-

ten mellan olika rengöringsmedel utan 

att tanken behöver tömmas. 

Arbetsbredd, borste: 550mm 

Arbetsbredd, sug: 691mm 

Motoreffekt: 1080W  

Batteri: 36V/76Ah  

Vattenbehållare: 40 L/ 40L 

Borstvarvtal: 180v/min 

Ljudnivå: 67dB(A)   

Vikt: 200kg 

Mått (L x B x H): 1118 x 691 x 1316mm 

Arbetsbredd, borste: 510mm 

Arbetsbredd, sug: 940mm 

Motoreffekt: 1400W  

Batteri: 24 V/105Ah  

Vattenbehållare: 70 L/ 75L 

Borstvarvtal: 180v/min  

Ljudnivå: 61 dB(A)   

Kapacitet: 2800 m²/tim 

Vikt körklar: 112kg 

Mått (L x B x H): 1310 x 590 x 1060mm  

Skurmaskin B 150 R 
1.246-020.2 

Åkbar kombiskurmaskin som efterträder BR/BD Trike. Kompakt konstruktion, 

hög flexibilitet och stora tankvolym. Smidigt och bekvämt alternativ till en stor 

självgående kombiskurmaskin. Tack vare de nya skurhuvudena kan maskinen 

utrustas med arbetsbredd på 550, 650 och 750 mm. Advance-versionen har 

FACT som anpassar borstvalsens varvtal automatiskt till arbetsuppgiften och 

omgivningens förutsättningar. Arbetstiden och färskvattennivån visas på dis-

playen. Med hjälp av Dose doseras rengöringsmedel mer exakt, och kan juste-

ras under drift. Dessutom tillåter detta system enkla byten mellan olika rengö-

ringsmedel utan att tanken behöver tömmas. 

Arbetsbredd, borste: 750mm 

Arbetsbredd, sug: 940mm 

Batteri: 36V 

Vattenbehållare: 150 L/ 150L 

Vikt: 610kg 

Mått (L x B x H): 1790 x 910 x 1410mm 

SKURMASKIN 

SKURMASKIN 
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SOPMASKIN 

KM 70/20 C 2SB  

Manuell sopmaskin där huvudsopvalsen drivs via båda hjulen så att maskinen 

är lika effektiv i vänster- som högersväng och dessutom lätt att kontrollera vid 

körning rakt fram. Vattenresistent universalborst för alla slags ytor.  

Fleecefilter, robust konstruktion, enkel justering av huvudborsten och  

infällbara sidoborstar. 

 

 

1.517-107.0  

KM 70/30 C Bp Pack Adv  

1.517-213.0  

En batteridriven sopmaskin som sopar lika bra i vänstersväng som högersväng. 

Med sugfunktion för inomhusbruk. Fuktresistent universalborst ger bra resultat 

på alla slags ytor. Dessutom har den ett finfilter i fleece, robust plast-

kåpa, enkel justerbar huvudborste och infällbara sidoborstar. 

Arbetsbredd, borste: 700mm 

Batteri: 12V 

Behållare: 42 L/ 30L 

Vikt: 48Kg 

Mått (L x B x H): 1200 x 770 x 1050mm 

Arbetsbredd: 920mm 

Smutsbehållare: 42L/ 20L 

Vikt körklar: 26kg 

Mått (L x B x H): 1300 x 765 x 1035mm  

KM 75/40 W Bp Pack 
1.049-207.0  

Batteridriven sopsugmaskin för effektiv uppsopning av inomhus- och  

utomhusytor från 600 kvm. och uppåt. Damm som uppstår vid sopning sugs in 

och behålls i maskinen. Lätt att använda tack vare EASY (Ergonomic Applicat-

ion System) där val av inställningar görs via ett vred med tydliga symboler.  

Sopvalsen kan ställas in och anpassas till ytan. Behändig mobil sopbehållare. 

Arbetsbredd, borste: 750mm 

Batteri: 24V 

Behållare: 40 L 

Vikt: 124kg 

Mått (L x B x H): 1430 x 750 x 1190mm 

SOPMASKIN 

SOPMASKIN 
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DAMM/VÅT SUGARE 

Eclipse Ares Våtsug Plus 37L Avtappning 

Eclipse är en serie våt- och torrdammsugare som är genomtänkta,  

användarvänliga och robusta. Med maskinen följer de tillbehör som  

behövs för både våt- och torrsugning. Ska maskinen användas i huvudsak 

till torrsugning bör påse användas, (medföljer ej). Som tillbehör finns ett  

microfilter som ersätter tygfiltret. Tillverkad 

i slagtålig polypropylen. Bottentömning och 

sladdhängare är standard.  

 

 

SG80383 

Eclipse Verso Våtsug 76L Tipp 2/3 motor 

SG80384 

Eclipse Verso 76 är en mycket kraftfull våtsug för dig med behov av högt 

luftflöde och starkt sug, finns med två eller tre motorer. Med maskinen följer  

de tillbehör som behövs för både våt- och torrsugning. Ska maskinen användas 

i huvudsak till torrsugning bör påse användas (medföljer ej). Vid användning av  

påse får maximalt två motorer användas samtidigt. Tillverkad i slagtålig  

polypropylen. Bottentömning och  

sladdhängare är standard. Utrustad med 

vagn och tipp för enkel tömning av  

behållaren. Sugmotorerna kan kontrolle-

ras individuellt.  

Märkeffekt : 2 400 W /3 600 W 

Luftflöde:  94 lit / sek /179 lit / sek 

Ljudtryck:  67 dB(a)/ 68 dB(a) 

Tankkapacitet teoretisk: 76 lit /76 lit 

Tankkapacitet praktisk : 46 lit/ 46 lit 

Dammpåse, storlek: 35 lit/ 35 lit 

Kabellängd:  8,5 m/8,5 m 

Vikt:  25 kg /27,1 kg 

Mått L x B x H (cm):  57 x 59 x 103 

Märkeffekt 1 400 W 

Luftflöde 47 lit/sek 

Ljudtryck BS5415 60 dB(a) 

Tankkapacitet teoretisk 37 lit 

Tankkapacitet praktisk 22 lit 

Pump - 

Dammpåse, storlek 22 lit 

Kabellängd 8,5 mtr 

Vikt 12,6 kg 

Mått L x B x H (cm) 40 x 40 x 74 

Eclipse Eject 76 med pump 
SG80387 

Eclipse Eject är en kraftfull våtsug med 

dubbla motorer och med en inbyggd 

kraftfull ejektorpump i behållaren.  

Behållaren är gjord i rostfritt stål.  

Sugmotorerna och ejektorpumpen kan 

kontrolleras individuellt. Utloppet från 

pumpen är för 1” slanganslutning med 

snabbkoppling. Korg för tillbehör  

medföljer. 

Märkeffekt: 2 400 W 

Luftflöde: 94 lit / sek 

Ljudtryck: 67 dB(a) 

Tankkapacitet teoretisk: 76 lit 

Pump: 125 lit / min 

Kabellängd: 8,5 m 

Vikt: 28 kg 

Mått L x B x H (cm):  57 x 59 x 103 

DAMM/VÅT SUGARE 

DAMM/VÅT SUGARE 
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MATTVÄTTMASKIN 

Eclipse Estro Ex3714 Mattvätt 37L 

Mattvårdsmaskin för dig med större krav. 

Renvattentanken är inbyggd i sockeln 

på maskinen och rymmer 8 liter rengörings-

lösning. Smutstanken rymmer 36 liter.  

Med maskinen följer de tillbehör som be-

hövs för att rengöra  både golv, möbler  

och bilklädslar. Med en högtryckspump 

sprayar maskinen ut en rengöringsvätska 

som rengör textilien, sedan suger den upp 

det smutsiga  vattnet. Använd kem  

som är anpassat för extraktionsmaskiner, då 

uppnås bäst effekt. 

 

 

SG80386 

Eclipse Verso Våtsug 76L Tipp 2/3 motor 

SG80390 

Driftsäker och stabil dammsugare med kraftig metallbehållare. Ställbar  

hastighet vilket gör att ljudnivån kan sänkas rejält. Levereras med skumfilter 

som kan bytas till HEPA-filter där kraven på dammutsläpp är högre. Lång kabel 

på 15 meter och stor dammpåse på 15 liter. Teleskoprör och golvmunstycke 

medföljer. 

Märkeffekt: 500-900W 

Luftflöde Max: 35 lit/sek 

Vakuum Max: 23 kpa 

Sugeffekt vid rör Max: 270W 

Ljudtryck IEC704 dB(a):  67-75 

Dammpåse, storlek: 15 lit 

Kabellängd: 15 m 

Vikt maskin: 7,6 kg 

Vikt11,45 kg 

Mått L x B x H (cm): 45x39x33 cm 

Märkeffekt sug: 1 400 W 

Märkeffekt pump:  48 W 

Luftflöde:  60 lit / sek 

Ljudtryck: 60 dB(a) 

Tankkapacitet:  Renvatten 8 lit 

Tankkapacitet Smutsvatten: 22 lit 

Pumptryck: 2 bar 

Pumpkapacitet: 0,8 lit / min 

Kabellängd: 8,5 m 

Vikt :17,6 kg 

Mått L x B x H (cm):  57 x 59 x 103 

ÅNGTVÄTT 

DAMMSUGARE 

Eclipse Steam Ångtvättmaskin SWP110 

Att rengöra med ånga är både effektivt och snällt mot miljön! Eclipse Steam rengör 

effektivt helt utan kemikalier. Perfekt för golv, glas, kakel och klinkers men även för 

textilytor som möbler och bilsäten. Gör snabbt hygieniskt rent i t.ex.  

sanitetsutrymmen och restaurangmiljöer. Många praktiska tillbehör finns.  

SG80010 
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SOPMASKIN 

TWINNER 650/800 

Enkel manuell sopmaskin med (TRS) Dubbla huvudborstar 

 

 

Cross Sweep 650 

Den högpresterande 24V motorn och de underhållsfria GEL batterierna ger en 

körtid på upp till 1 timme. Smutsuppsamlaren har en kapacitet på 50 liter, vilket 

gör arbetsprocessen mycket lättare. Maskinen kan användas både inom och ut-

omhus 

Sopbredd utan sidoborstar: 470/470mm 

Sopbredd med sidoborstar: 650/800mm 

Avverkning: 2270/2800m2/tim 

Behållare: 40/40L 

Vikt:  13/14kg 

LxBxH: 800x660x330mm 

 

Sopbredd utan sidoborstar: 400mm 

Sopbredd med sidoborstar: 650mm 

Avverkning: 2275m2/tim 

Behållare: 50L 

Vikt:  28kg 

LxBxH: 700x600x480mm 

 

KSE 900 

TRS-principen i kombination med en kraftfull sugturbin möjliggör ett 

noggrant avlägsnande av smuts och damm i en enda operation.  

Dammutsug samlar det fina dammet i maskinens stora filter. KSE900 är 

mycket enkla att använda, extremt robusta och går också mycket tyst. 

Drivningen fungerar via två stora hjul 

och säkerställer en enkel hantering av 

maskinen, även i kurvor. Industrier,  

parkeringsgarage och lokala  

myndigheter, kort sagt: alla områden 

där inre eller yttre ytor måste sopas 

snabbt, effektivt och dammfritt.  

Sopmaskinen är robust och  

utrymmes-besparande, en mycket ro-

bust konstruktion med stålram och  

vikbart handtag. 

Sopbredd utan sidoborstar: 500mm 

Sopbredd med sidoborstar: 900mm 

Avverkning: 3600m2/tim 

Behållare: 60L 

Power: 12V Batteri 

Vikt:  56kg 

Drift: Ja 

Filter: Ja 

Sugmotor: Ja 

LxBxH: 1000x7800x480mm 

SOPMASKIN 

SOPMASKIN 
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 MTX 900 MTX 900 B 
MTX 900 B 

TRS 
MTX 900 TRS MTX 900 V MTX 900 V TRS MTX 900 VB MTX 900 VB TRS 

Drift Manuell Manuell Manuell/12V Manuell Manuell Manuell/12V Manuell Manuell/12V 

Borstsystem Enkelborste Enkelborste Dubbel (TRS) Dubbel (TRS) Enkelborste Dubbel (TRS) Enkelborste Dubbel (TRS) 

Sopbredd 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 

Sopbredd  
1 sidoborste 

700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 

Sopbredd  
2 sidoborstar 

900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 

Transmission Kedja Kedja Kedja Kedja Kedja Kedja Kedja Kedja 

Averkning 3150 m²/h 3150 m²/h 3150 m²/h 3150 m²/h 3150 m²/h 3150 m²/h 3150 m²/h 3150 m²/h 

Behållare 50 Liter 50 Liter 50 Liter 50 Liter 50 Liter 50 Liter 50 Liter 50 Liter 

Drifttid  Max 2tim Max 2tim  Max 2tim Max 2tim Max 2tim Max 2tim 

Drivning Nej Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja 

Längd 1091 mm 1091 mm 1091 mm 1091 mm 1091 mm 1091 mm 1091 mm 1091 mm 

Bredd 760 mm 760 mm 760 mm 760 mm 760 mm 760 mm 760 mm 760 mm 

Höjd 416 mm 416 mm 416 mm 416 mm 416 mm 416 mm 416 mm 416 mm 

Vikt 29 kg 44 kg 45 kg 30 kg 43 kg 44 kg 45 kg 46 kg 

Vakuum system Nej Nej Nej Nej ja ja ja ja 

Luftflöde     200 m³/h 200 m³/h 200 m³/h 200 m³/h 

Filteryta     1,3 m² 1,3 m² 1,3 m² 1,3 m² 

Filterrengöring     Mekanisk Mekanisk Mekanisk Mekanisk 

SOPMASKINER 

MTX 900 är en robust sopmaskin för olika krävande användningsområden, utrustad med den välkända 

överkast tekniken (även direktsopare). Den smidiga maskinen kan användas på parkeringsplatsen , lagret 

mm. Ingångsmodellen MTX 900, rengör ytor manuellt, och toppmodellen, MTX 900 VB, är den optimala 

enheten med batteri, dammsug och borstdrift för alla ytor inomhus och utomhus, även på mattor.  

Flexibilitet och komfort är modulsystemets grundprinciper.  

MATRIX MTX 900 SERIEN 
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SOPMASKIN 

KSE910 

KS 910 är kraftverket i tandemklassen. Som en universal handdriven  

sopare kombinerar den fördelarna med den extremt kraftfulla damm-

uppsugningen med  tandemvalssystemet (TWS).  

 

 

KSE1000 

Den extremt kraftfulla dammuppsugningen av denna sopsugmaskin med en vo-

lymkapacitet på över 600 kubikmeter luftflöde per timme genom 3 m² dammfil-

ter, i kombination med det tekniskt sofistikerade tandemvalssystemet 

TT/E 1000 

Twin Top kombinerar det effektiva Tandem-Roller-systemet “TRS” från 

Stolzenberg med ett kraftfullt dammbuppsugningssystem. Sidoborstarna 

sopar skräpet framför den första rullborsten. Denna borste, tillsammans 

med den andra valsen, transporterar smuts in i smutsuppsamlaren, som 

kan fyllas upp till 75% av kapaciteten. 

Dammauppsugningssystemet fångar 

upp det fina dammet i det stora filtret 

som kan rengöras elektriskt när det 

behövs. Bakaxeldrivningen innebär att 

den också kan klättra på ramper med 

en lutning upp till 20%. 

Sopbredd utan sidoborstar: 500mm 

Sopbredd med sidoborstar: 900mm 

Avverkning: 3600m2/tim 

Behållare: 60L 

Power: 12V Batteri 

Vikt:  56kg 

Drift: Ja 

Filter: Ja 

Sugmotor: Ja 

LxBxH: 1000x7800x480mm 

Sopbredd utan sidoborstar: 500mm 

Sopbredd med sidoborstar: 900mm 

Avverkning: 3600m2/tim 

Behållare: 60L 

Power: 12V Batteri 

Vikt:  105kg 

Drift: Nej 

Filter: Ja 

Sugmotor: Ja 

LxBxH: 1150x790x600mm 

Sopbredd utan sidoborstar: 600mm 

Sopbredd med sidoborstar: 1000mm 

Avverkning: 4000m2/tim 

Behållare: 70L 

Power: 24V Batteri 

Vikt:  125kg 

Drift: Ja 

Filter: Ja 

Sugmotor: Ja 

LxBxH: 1190x790x820mm 

SOPMASKIN 

SOPMASKIN 
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SOPMASKIN 

TWIN TOP TT 1100 

 

 

 

TT 1200 

Twin Top är en mångsidig åkbar sopmaskin. Utrustad med en stabil ram av  

pulverlackerat stål och stötsäkra paneler är den extremt robust. 

Den kompakta designen möjliggör en fri sikt runt maskinen och på  

pendlande sidoborstarna som automatiskt undviker hinder. Förutom  

enastående sop- prestanda erbjuder 

Twin-Top  massor av komfort. Alla  

reglage är ordnade tydligt och  

ergonomiskt. Den särskilt lilla vänd-

radien på cirka 1 m möjliggör exakt 

manövrering, även när det blir trångt. 

För alla typer av områden. 

Högtömning finns som tillval. 

TT/E 1300 

 

Sopbredd utan sidoborstar: 800mm 

Sopbredd med sidoborstar: 1300mm 

Avverkning: 13000m2/tim 

Behållare: 150L 

Power: 24V Batteri 

Vikt:  850kg 

Drift: Ja 

Filter: Ja 

Sugmotor: Ja 

LxBxH: 1830x1130x1540mm 

Sopbredd utan sidoborstar: 700mm 

Sopbredd med sidoborstar: 1100mm 

Avverkning: 6600m2/tim 

Behållare: 90L 

Power: 24V Batteri 

Vikt:  331kg 

Drift: Ja 

Filter: Ja 

Sugmotor: Ja 

LxBxH: 1450x900x1165mm 

Sopbredd utan sidoborstar: 700mm 

Sopbredd med sidoborstar: 1200mm 

Avverkning: 6660m2/tim 

Behållare: 95L 

Power: 24V Batteri 

Vikt:  338kg 

Drift: Ja 

Filter: Ja 

Sugmotor: Ja 

LxBxH: 1450x900x1300mm 

SOPMASKIN 
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SOPMASKIN 

TWIN TOP 1800 

 

 

 

 

Finns i Diesel och gasutförande 

 

Sopbredd utan sidoborstar: 1000mm 

Sopbredd med sidoborstar: 1800mm 

Avverkning: 18000m2/tim 

Behållare: 3800L 

Power: Diesel, gas 

Vikt:  1110 kg 

Drift: Ja 

Filter: Ja 

Sugmotor: Ja 

LxBxH: 2095x1445x1520mm 

 

 

 

 

 

 



32 

SOPMASKIN 

SW250 920 

 

 

 

 

Nilfisk gå-bakom sopmaskiner SW200 och SW250 har imponerande pre-

standa vid både rengöring utomhus och rengöring av golv inomhus. Jäm-

fört med en manuell sopborste är maskinen sex gånger snabbare på att ta 

upp och avlägsna damm, smuts, sand, spik, skruvar, cigarettfimpar, etc. 

Den kompakta storleken och låga vikten gör att sopmaskinen även kan 

användas i begränsade och trånga utrymmen. Borsten roteras med hjälp 

av ett kuggsystem när maskinen skjuts framåt, vilket ger mycket låg ljud-

nivå. Eftersom den inte har motor blir rengöring dagtid ett attraktivt och 

kostnadseffektivt alternativ. Användaren får flera fördelar, som t.ex. 

handtag med mjukt grepp som kan justeras för bästa arbetsposition. Det 

inbyggda filtret tar hand om damm och den lättanvända stora smutsbe-

hållaren är enkel att tömma. Totalt sett är denna snabba och produktiva 

sopmaskin från Nilfisk det optimala valet för t.ex. rengöring av mindre 

fabriker, bilparkeringar, köpcenter, skolor, verkstäder, buss-/

järnvägsstationer samt utanför kontorsbyggnader.  

 

KOMBISKURMASKIN 

SC351 

SC351 skurar och torkar både framåt och bakåt och har ett imponerande 

borsttryck på 27 kg. Denna funktion är mycket användbar vid rengöring 

i trånga utrymmen, t.ex mellan och bakom bord, hyllor, möbler och på 

andra svåråtkomliga ställen.  

 Det roterande borstdäcket gör det möjligt att skura både framåt och bakåt 

 27 kilos borsttryck ger fantastisk effektivitet 

 Kraftfull borstmotor 

 Optima-batteri säkrar hög produktivitet 

 Enkel justering av borstdäcket 
 

SOP/SKURMASKIN 

SC6000 910C 

Denna användarvänliga maskin är med sina stora besparingar av 

både vatten och rengöringsmedel, konstruerad för att leverera  

timmar av överlägsen skurning och torkning i hög hastighet. Robust 

och pålitlig; den batteridrivna SC6000 är byggd för att hålla, och 

med begränsat behov av service och underhåll, vilket gör den till rätt 

val när du vill ha effektiv rengöring med ett absolut minimum av 

driftstopp.  SC6000 är utrustad med den intelligenta SmartFlow™-

funktionen som automatiskt ju-

sterar mängden vatten i förhål-

lande till hastigheten - och om 

du vill spara ännu mer vatten, 

rengöringsmedel och energi, kan 

du välja att utrusta maskinen 

med Ecoflex™systemet.  

Kapacitet: 8,190m2/tim 

Drift: Batteri 

Arbetsbredd, 914mm 

Behållare sop: 12,2 L 

Tank ren/smuts:  190/190liter 

Vikt: 1075kg 
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SC401 43B 

 

 

 

 

 

KOMBISKURMASKIN 

SC500 

SC500 är en skurmaskin som är omsorgsfullt konstruerad för att för-

bättra produktiviteten och minska dina totala rengöringskostnader. Ma-

skinen är användarvänlig och har en rad smarta funktioner som gör det 

möjligt att använda skurmaskinen med låg förbrukning av vatten och 

rengöringsmedel.  

KOMBISKURMASKIN 

BA 551/551C/611  

BA 551/551C/611 kombiskurmaskiner erbjuder bättre rengörings-

effekt, längre drifttid, bättre ergonomi, fler tillbehör och en ro-

bustare konstruktion. BA 551/611 har en skurbredd på 53/61 cm, 

och cylinderversionen BA 551C både skurar och sopar i ett moment.  

 Låg ljudnivå underlättar vid rengöring i ljudkänsliga miljöer 
som tex. sjukhus, skolor, mm. 

 Justerbart borsttryck 

 Robust skurdäck, kraftfull drivmotor, inbyggd laddare samt alla 
elektriska komponenter i en helt vattentät box 

 Ecoflex™ kemdoseringssystem som tillval 
        Påfyllningsslang som tillval 

Kompakta Nilfisk SC401 erbjuder den snabbhet, noggrannhet 

och användarvänlighet som behövs för bättre rengöring av golv. 

Samtidigt har den effektiva maskinen en extremt låg ljudnivå så 

att rengöringen kan genomföras på dagtid – även i ljudkänsliga 

områden  

 Kompakt design och enkel att hantera 

 Produktiv och kraftig sugmotor säkerställer ett per-
fekt rengöringsresultat och ett torrt golv 

 Borste som klickas av och på och lätt sugskrapa utan 
slangkoppling 

 Patenterat system med elastisk rem gör det enkelt att 
underhålla sugskrapan 

Doseringssystemet skyddar mot överdosering av rengö-
ringsmedel – en miljövänlig och kostnadsbesparande lös-
ning 

KOMBISKURMASKIN 

 53 cm borstdäck med hastighetsreglering som anpassas 
efter golvets kvalitet 

 Användarvänlig: Borstdäcket höjs/sänks elektroniskt 

 Automatisk reglering av rengöringsmedel/vatten som an-
passas efter skurmaskinens hastighet 

 Kraftfull: Dubbelt borsttryck kan aktiveras vid behov 

 Separata nycklar för superanvändare och operatör 

 Enkelt att byta suggummi 
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SC1500 

 

 

 

SC2000 

SC2000 kombiskurmaskin ökar arbetskomforten markant jämfört med en 

gå-bakom-maskin. Perfekt för rengöring på kontor, stormarknader, sport-

hallar, köpcentrum, restauranger, hotell, sjukhus och skolor.SC2000 har 

en arbetshastighet på 6 km/h - jämfört med ca. 4 km/h för en gå-bakom 

kombiskurmaskin, vilket ökar produktiviteten och reducerar  

rengöringsomkostnaderna. 

KOMBISKURMASKIN 

BR 652/752/752C 

BR 652/752-serien kompakta ride-on kombiskurmaskiner är mer än bara de ny-

aste modellerna. De representerar ett stort steg framåt när det gäller innovativ 

rengöring. Faktiskt har dessa maskiner satt upp nya mål för rengöring, som pla-

cerar dem långt före konkurrenterna. BR 652/752/752C är mycket enkla att an-

vända med all nödvändig instrumentering inbyggd i ratten. Sugeffekten kan re-

gleras i två nivåer för extremt låg ljudnivå vid städning i ljudkänsliga miljöer. 

Skurdäcket är integrerat med ratten och följer med åt det hållet man styr vilket 

gör att däcket alltid är i centrum av sugrampen för en överlägsen upptagning i 

svängar. 

 Flexibelt skurdäck (gäller ej BR752C) 

 Överlägsen upptagningsförmåga 

 Ecoflex™ doseringssystem 

 Låg ljudnivå med reglerbar sugeffekt 

 Alla funktioner integrerade i ratten 
        Hastighetskontroll för hög säkerhet 

SC1500 är en innovativ stand-on kombiskurmaskin, som är 

mycket effektiv pga. sin exceptionella användarvänlighet, höga 

prestanda, höga kvalitet och pålitlighet. Den är en investering i 

Nilfisk-kvalitet, som lönar sig år efter år.  

 Enkel att använda - stig på maskinen och kör 

 Användarvänlig kontrollpanel 

 44 liters tank 

 Låg ljudnivå och inställning för tyst läge 

 Drifttid på upp till 3,5 timmar 

 Ergonomisk hastighetinställning 
        Ecoflex™ doseringssystem finns som tillval 
 

KOMBISKURMASKIN 

KOMBISKURMASKIN 

 Produktiv: Hög hastighet, 70l tank och 3,5h drifttid 

 Effektiv: 53 cm skurbredd och god sugförmåga på alla golv-
typer 

 Enhetlig rengöring: Mängden vatten och rengöringsmedel 
regleras automatiskt i förhållande till maskinens hastighet 

 Låg energiförbrukning: 53 cm borstdäck med hastighetsre-
glering, som automatiskt anpassas efter golvets typ 

 Automatisk lyftning av borstdäck och sugfot, borste/
rondellhållare klickas lätt av och på genom ett tryck på One-
Touch™-knappen 

 Lättviktssugfot med patenterad elastisk stropp 
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BR 755/755C/855 

 

 

 

BR 850S/1050S Ecoflex 

Serierna BR 850S och BR 1050 ride-on kombiskurmaskiner har länge varit 

kända för sin pålitlighet och effektivitet. De senaste uppgraderingarna har 

gjort det stora utvalet av maskiner ännu bättre.  Bekväm förarmiljö och 

användarvänlig instrumentering gör maskinerna mycket lätta att köra, 

även för oerfaren personal. Kan utrustas med disk- eller cylinderborstar. 

Cylinderversionerna både sopar och skurar vilket gör att den klarar 

mindre löst skräp utan behov av försopning.  

KOMBISKURMASKIN 

SC6500 

SC6500 är oöverträffad för effektiv rengöring av stora ytor. Denna snabba, 

effektiva och driftsäkra skurmaskin klarar alla krävande rengöringsuppgifter 

inom industri och handel. SC6500 finns i fyra olika varianter i två skurbredder 

med cylinder- respektive borstdäck - så att den uppfyller alla typer av rengö-

ringsbehov. Maskinen har dessutom ett kraftigt borsttryck samt god uppsug-

nings- och torkningsförmåga vilket gör skurmaskinen till den bästa i sin klass. 

 Uppfyller alla behov: 4 varianter, 2 skurbredder 1,0 och 1,3 meter, med 
cylindriskt eller disk-borstdäck 

 Byggd för hårda uppgifter: 265-liters tank. Arbetar upp till 5 timmar på 
fulladdat batteri 

 Tyst AC-motor med bättre dragkraft och en arbetshastighet på 9 km/h 

 Användarvänlig: Allt startas med ett knapptryck, och färgade användar-
punkter 

 Miljövänlig rengöring med Ecoflex™ doseringssystem 

 God ergonomi: Lätt att styra 

KOMBISKURMASKIN 

KOMBISKURMASKIN 

 Möjlighet att byta borstdäck och ett stort urval av borstar 
ger produktiv rengöring på alla golv 

 Bra grepp och slitstarka däck säkrar utmärkt dragkraft 

 Perfekt upptagning tack vare pålitlig och enkel sugfot 

 Rengöringskapacitet på upp till 6500 m²/h ger produktiv 
och kostnadseffektiv rengöring av stora golvytor 

BR 755/755C/855 är kombiskurmaskinerna där fokus på allvar ligger på mil-

jön, med minimal förbrukning av vatten och kem, och samtidigt på ergonomi, 

effektivitet och pålitlighet. Egenskaperna är många så som låg ljudnivå vilket 

underlättar städning i ljudkänsliga miljöer. Utmärkt drivning med bra grepp 

även vid dubbelskurning. Som tillval finns Ecoflex doseringssystem ger exakt 

rätt dosering av rengöringsmedel oavsett vattenmängd. En separat behållare 

för rengöringsmedlet där maskinen själv sköter dosering innebär att tanken 

endast fylls med 

rent vatten,  Användarvänlig och ytterst produktiv 

 God manövrerbarhet möjliggör rengöring även i 
trånga utrymmen 

 Ljudnivå på endast 63 dB(A) 

 Patenterad sugfot säkrar perfekt upptagning 

 Möjlighet till mer än 4,5 timmars körtid 
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SKURMASKIN 

AS 380 

 

 

 

 

Viper AS 380 har en skurbredd på 38 cm och 2 tankar med var-

dera 15 l kapacitet (rent/smutsvatten). Med den kompakta Viper 

AS 380 B skur-maskinen är det lätt att skura golv i område med 

begränsat utrymme. Med en skurbredd på 38 cm och en tank-

kapacitet på 15 l uppnås en bra balans mellan produktivitet 

och drifttid. Klarar upp till 750 kvm/h (teoretisk).   

Inbyggd laddare. Underhållsfria batterier med drifttid ca. 1,5 

tim per laddning. 

 

AS 430/510 

AS430/510 är en lättanvänd medelstor ”gå-bakom” kombimaskin. 

Den perfekta lösningen för skurning och torkning av områden 

med medelhög och tung trafik. Lämpliga för rengöring av medel-

stora områden på hotell, restauranger, skolor, köpcentrum och 

andra försäljningsställen, samt sjukhus och tunnelbane-/

järnvägsstationer. Bra borsttryck på 30 kg. 2 st 12V underhålls-

fria batterier som ger en drifttid på ca 2 timmar. Tyst (70 dB(A)). 

Ren/smutsvattentankar på vardera 40 l. Indikator för innehåll i 

rentvattentank. 

SKURMASKIN 

AS 530R 

AS530R är den första åkbara kombimaskinen i den  

användarvänliga Viperserien, välkänd för hög rengöringseffektivitet 

till attraktivt pris. Med batteri och tankkapacitet för många timmars 

rengöring, klarar maskinen rengöring av områden över 5 000 m2. 

Inbyggd laddare för enkel anslutning och laddning av batteri via el-

uttag. Indikator för vattennivå syns tydligt på tanken. Stor öppning på 

smutsvattentanken (73 liter) underlättar rengöring. Inbyggt upp-

hängningssystem för skrapan på smutsvattentanken för enklare  

maskinförflyttning i trånga områden.  Arbetsbredd 53 cm, skrapans 

bredd 73 cm, borsttryck 23 kg, borsthastighet 160 varv/min. 

Låg ljudnivå: 69 dB(A), möjliggör rengöring dagtid. 

Användarvänlig manöverpanel: Tydlig display och knappar 

SKURMASKIN 
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MATTMASKIN 

CEX410 CARPET EXTRACTOR  

 

 

 

 

VIPER CEX410 är en tyst mattvätt för professionell användning med  

inbyggda tillbehör. Maskinen rengör effektivt, så både mattor och  

möbeltextilier kan underhållas lätt och effektivt. Den kraftiga motorn 

säkerställer samtidig, snabb torkning. Maskinen har en hög kapacitet 

med 35 liters rengöringsmedelstank och 23 liters smutsvattentank. Båda 

tankarna är tillverkade i kraftig, kemikalieresistent och miljövänlig  

polyeten. Handtaget ställs in enkelt till rätt höjd för användaren, så att 

man uppnår en ergonomisk korrekt arbetsställning. 

 

CAR 275 MATTVÄTT  

CAR275 är en mycket kraftig matt-tvätt för rengöring av alla typer 

av mattor, polstring och klädslar. 25 l rentvattentank och 75 l 

smutsvattentank. 2 motorer på 1.000 W vardera, kan startas/

stoppas separat. Fantastiskt sug med ett vakuum på 2.005 (mm 

vattenpelare) och en luftström på 3.115 l/min. 

Levereras komplett klar för användning med såväl golvkit som 2,5 

m slang och handset för rengöring av exempelvis klädslar i  

bilar.Stora bakhjul och roterande framhjul ger enkel manövrering. 

Ett högt pumptryck säkerställer att vattnet sprutas jämnt och  

kraftigt på mattan. 

MATTMASKIN 

Viper BV3/BV3D Air mover golvfläkt  

VIPER BV3 luftfläkt erbjuder ett kraftfullt och mer kostnadseffektivt 

sätt att torka även större mattor och golv. En idealisk lösning för  

torkning av mattor, golv, samt även luftbyte på toaletter och WCs på 

hotell, skolor, kontor och liknande lokaler.  

Att arbeta med BV3 är både flexibelt och bekvämt. Den kompakta  

maskinen kan placeras i flera olika blåsvinklar. För maximal  

effektivitet kan man koppla samman upp till tre enheter i 

en kedja. Denna luftfläkt är med sin vikt på endast 10 kg, lätt att bära 

förvara och transportera. Den är utrustad med en ny induktionsmotor 

med tre hastigheter och överhettningsskydd. 

MATT-TORK 
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LOW SPEED SINGELSKUR 

LS160 / LS160HD 

 

 

 

 

Enkel och användarvänlig: Maskinen låses automatiskt när handtaget 

placeras vertikalt i 90 grader.Mjukstartsystem och automatisk inställning 

av borste 

Hög kvalitet: Bas av aluminium och växellåda som är konstruerad för lågt 

motor- och växelljud 

Mycket för pengarna: Vattentank, borste och rondellhållare är standard 

 

DR1500H 

Enkel att använda: Ergonomiskt justerbart handtag och justering 

för enkel förvaring 

Säker och användarvänlig: Hög manövrerbarhet med stora hjul 

och säkerhetsbrytare 

Mycket för pengarna: Högkvalitativ produkt till ett attraktivt pris 

High Speed 

PS480 

Den kompakta designen gör Viper PS480 perfekt för trånga utrym-

men och rengöring av begränsade ytor. Sopmaskinen är i stort sett 

underhållsfri eftersom den är helt mekanisk – den har ingen motor, 

inga batterier eller el-kabel. Huvudborstens tryck justeras genom att 

vrida på handtagsvredet. Borsten drivs via överföring från de två  

hjulen och när sopmaskinen dras bakåt slutar borsten rotera. För att 

byta huvudborsten behöver man bara skruva av de tre skruvarna på 

respektive sida av borsten. Sidoborsten är remdriven. För att öka 

remmens spänning är det bara att flytta plattan, skruva ur de två  

skruvarna på plattan och justera efter behov.                              

För att byta sidoborste skruvar man av de tre skruvarna. Den 38 liter 

stora behållaren är mycket lätt och har ett robust handtag som gör 

den enkel att tömma. 

MANUELL SOPMASKIN 
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VIPER LSU 135 

Den praktiska Viper LSU135 är en 35 liters våt-/torrsugare med 

metallbehållare. Enkel och användarvänlig. Robust chassi med 4 

hjul gör den enkel att manövrera. Stort hand- tag, som gör den 

enkel att transportera. 

Som standard levereras maskinen med 2 m slang, 7 m. orange ka-

bel, 2-delat stålrör, filterinsats, fogmunstycke, rundborste, mun-

stycke till våtsugning och munstycke till torrsugning. Viper LSU 

135 har en 1.000 W motor. 

Allt tillbehör är 38Ø. Används utan påse. 

VÅT/TORRSUGARE 

Viper LSU 275 

Den professionella Viper LSU 275 är en kraftig våt-/torrsugare med 2 

motorer på 1.000 W vardera. 

Metalltanken på Viper LSU 275 rymmer 75 liter med avtappnings-

slang. Kan användas med 1 eller 2 motorer startade.  

Kan användas med 1 eller 2 motorer igång. 

Den är utrustad med en avtappningsslang och du kan enkelt tömma 

tanken utan att montera av motorn. 

Levereras som standard med 2,5 m slang, 2-delat stålrör, filterinsats, 

fogmunstycke, rundborste, munstycke till våtsugning och munstycke 

till torrsugning i Ø38. 

VÅT/TORRSUGARE 

TRÖSKELBRYGGA 

Art:   00218 

Höjd:   1,8cm 

Bredd:  14cm 

Längd: 75cm 

Art:   00236 

Höjd:   3,6cm 

Bredd:  26cm 

Längd: 75cm 
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Mattvättmaskin 

Whittaker Trio 15” - 20” 

 

 

 

 

 

Mira 40 

Rostfritt stålchassie (inox AISI 304) Arbetsbredden är 410 mm.  

Endast 3 liter renvattentank, men en kapacitet på 100 m2 tack vare 

“eko” funktionen som kontrollerar användningen av vattnet.  

Ett 13 Ah li-ion batteri på 36V som gör att du får 1 timmes drifttid.   

(Två 210 mm motroterande borstar).  

Från 140 till 210 varv per minut 

Kostnadseffektiv maskin som rengör stora områden snabbt 

3 cylindriska borstar bearbetar och lyfter mattfibrerna, allt i ett 

moment. 50% mer borstyta ger upp till 50% snabbare rengöring. TRIOs touch 

kontroll och  maskinmonterad lösningstank ger mindre  

handtagsvikt och minskad ansträngning för operatören. En integrerad upp-

samlingsbehållare samlar skräp under användning. Dubbelt  

maskinstöd skyddar borstar under lagring. TRIO har ett hölje i rostfritt stål, lätt 

att ta bort och en mängd borstar. 

VALSDAMMSUGARE 

SGreen DART 

SGREEN DART presenteras med ett unikt svängbart munstycke och ett  

integrerat slanghandtag, sätter en ny teknisk standard med de modernaste 

teknikerna, men också en högre standard som din nya professionella  

städutrustning. En extraordinär materialkombination av syntet- och  

textilmaterial ser till att den också ser lika prestigefylld ut som den arbetar.  

Du kan rengöra ytorna bekvämt och noggrant, rätt till den sista  

dammpartikeln. Det 3-stegs S-klassfiltrerings, antiallergisk  

sjukhusfiltreringssystemet är det perfekta valet för kunder med allergier och 

astma. 

KOMBISKURMASKIN 
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SPECIALSKURMASKIN 

Motor Brusher JET 
 

 

 

 

 

 

Flexibel och mångsidig liten skurmaskin, lämpar sig 

för rengöring av trappor och våtrum. Spraykraft med 

precision – det erbjuder Motor Brusher JET. Dosera 

kemiskt medel och vatten exakt, precisionsspraya – 

och vips så är smutsen borta! Med det kraftfulla batte-

riet klarar man driftstider på upp till 4 timmar. Batte-

riet bärs bekvämt på ryggen i väskan från Wetrok.  

Tack vare den låga höjden kommer inte heller den 

smuts undan som finns på svåråtkomliga ställen, t.ex. 

under element och toalettstolar. Skurhuvudet klarar 

vatten och väger tillsammans med teleskopskaftet 

och det ergonomiskt vadderade handtaget mindre än 

2 kg.  

BrushBoy Plus 

 Kompakt liten skurmaskin för enkel och effektiv rengöring på svåråt-

komliga ställen. Med litiumbatteri för optimal prestanda 

Otroligt effektivt, extremt lång livslängd - det är litiumbatteriet. Det 

förvandlar BrushBoy till en riktig maratonlöpare. Go for it! Där varken 

kombi- eller singelskurmaskiner kommer åt gör den smidiga skurma-

skinen från Wetrok rent överallt. Två motroterande borstar resp. ron-

deller ser till att kanter, hörn och nischer blir ordentligt stä-

dade. Maskinens låga arbetshöjd gör att ingen smuts kommer undan - 

inte ens på svåråtkomliga ställen som under element och toalet-

ter.Ansträngande och påfrestande kroppsarbete som att städa fogar 

och kakel blir lekande lätt, för med Wetrok BrushBoy är manuell städ-

ning passé. På så sätt blir arbetskapaciteten betydligt högre. 

Ett smart ledsystem gör att borstar och rondeller alltid ligger platt mot 

golvet och att arbetsvinkeln kan anpassas individuellt - det ger bra 

ergonomi. I en handvändning förvandlas Wetrok BrushBoy till en 

handmaskin: Ta bara bort rengöringshuvudet från teleskopskaftet och 

montera på det ergonomiska handtaget – klart! 

SKUMSPRUTA 

SKUMSPRUTA TRYCKLUFT 24/50/100 Liter 

Skumspruta med behållare för rengöring. Kemblandningen trycks ut ur 

behållaren av trycket i behållaren, sedan tillsätts tryckluft i ut-

loppsslangen. En kemkran och en luftkran regleras så rätt skum bildas. 

slang och skumpistol ingår. Vätskan blandas enligt  blandnings  

förhållandena för kemet. Bäst skum erhålles med mycket luft (4-6 bar) 

och lite vätska i blandningen.  
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Kvalitet 

Kunskap 

Service 

Vi erbjuder driftsäkra, lättanvända maskiner 

av hög kvalitet för den stora och lilla  

verksamheten. Vårt mål är att uppfylla alla 

era förväntningar, så att ni blir nöjda med 

ert köp. 

Vi kan våra produkter och dess egenskaper! 

Vi kan därför råda er så att ni får de absolut 

bästa förutsättningarna för att erat maskinköp 

är rätt för ert behov 

 

Vi utför service och reparerar allt vi säljer, 

alla som köper städmaskiner hos oss är VIP 

kunder. Om något oförutsett inträffar finns 

vi alltid till hands för att hjälpa er! 


	Tom sida



