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Automat szorująco-zbierający 

SCRUBTEC R 253 COMBI 
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SCRUBTEC R 253 to najmniejszy samojezdny 

automatu szorująco-zbierającego z oferty   

Nilfisk Blue.  

Jest on dostępny na podobnym poziomie 

cenowym co model prowadzony, choć czyści 

szybciej i jest wygodniejszy dla operatora. 

 

• Intuicyjna obsługa 

• Panel z wyświetlaczem cyfrowym 

umieszczony w kierownicy 

• Komfortowy fotel dla operatora 

• Szybki montaż i demontaż gum ssawy 

• Zwiększona wydajność w porównaniu  

     z automatem prowadzonym 

• Szerokość robocza 53 cm 

• Zbiornik o pojemności 70 litrów 

• Ssawa podnoszona automatycznie przy 

jeździe do tyłu 

• Baterie żelowe, prostownik i szczotka 

standardowa w standardzie  

 



Automat szorująco-zbierający 

SCRUBTEC R 253 COMBI 
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SCRUBTEC R 253 COMBI 

nr kat. 9087365020 



Automat szorująco-zbierający 

SCRUBTEC 453  
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SCRUBTEC 453 został zaprojektowany do szybkiego i 

skutecznego szorowania i osuszania powierzchni. 

 

Ta prosta w obsłudze maszyna to doskonałe 

rozwiązanie do czyszczenia różnych powierzchni. 

 

•    Duża moc ssania zapewnia dokładnie osuszanie    

     podłóg 

•    Przedni otwór wlewowy ułatwia szybkie napełnianie     

     zbiornika wody czystej 

•    Montaż i demontaż gum jest bardzo prosty i nie   

     wymaga żadnych narzędzi 

•    Tylko 2 przyciski uruchamiające silniki szczotki i    

     ssący oraz włączniki znajdujące się na uchwycie,   

     które rozpoczynają proces czyszczenia 

•    Regulowany przepływ wody zapewnia jej mniejsze  

     zużycie 

•    Prosta i szybka konserwacja: pełny dostęp do   

     zbiornika wody brudnej, którego czyszczenie i  

     opróżnianie jest bardzo proste 

• Baterie żelowe, prostownik i szczotka standardowa 

w standardzie  



Automat szorująco-zbierający 

SCRUBTEC 453  
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SCRUBTEC 453  

nr kat. 9087333020 



Automat szorująco-zbierający 

SCRUBTEC 130E 
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SCRUBTEC 130E to najmniejszy prowadzony 

automat szorująco-zbierający przeznaczony do 

czyszczenia podłóg twardych. Po zastosowaniu 

opcjonalnego zestawu dywanowego ze 

specjalnymi listwami nadaje się również do 

czyszczenia dywanów, chodników czy 

niewielkich obszarów wykładzin tekstylnych. 

 

• Intuicyjna obsługa, niewielka waga, łatwe 

przenoszenie 

• Nadaje się zarówno do podłóg twardych  

     i wykładzin dywanowych (opcja) 

• Odłączany kabel o długości 10 m 

• Przezroczysty zbiornik roztworu – łatwe 

kontrolowanie poziomu płynu w zbiorniku 

• Prosty wyłącznik główny (możliwość 

wyłączenia także pompy roztworu) 



Automat szorująco-zbierający 

SCRUBTEC 130E 
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SCRUBTEC 130E 

nr kat. 107408150 



Odkurzacz przemysłowy 

ATTIX 30-11 PC 
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ATTIX 30-11 PC reprezentuje nowe możliwości 

osiągnięcia wysokiej skuteczności pracy w wielu 

zastosowaniach. Cichy, mały i mobilny. Idealne 

rozwiązanie dla rzemieślników oraz fachowców 

będących w ruchu. Dostępny z 

półautomatycznym systemem czyszczenia filtra 

Push&Clean. 

 

• Kompaktowy, ergonomiczny i silny 

• Nowa generacja systemu czyszczenia filtra 

Push&Clean 

• Wysoka wydajność, niski poziom hałasu 

• Zmywalny filtr PET 

• 30 litrowy zbiornik i filtry flizelinowe dla 

osiągnięcia maksymalnej filtracji 



Odkurzacz przemysłowy 

ATTIX 30-11 PC 
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ATTIX 30-11 PC 

nr kat. 107413592 



Odkurzacz przemysłowy 

ATTIX 50-21 PC 
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ATTIX 50-21 PC to duża wydajność i pojemny 

zbiornik przy odkurzaniu na sucho i mokro – 

idealna kombinacja dla wymagających Klientów 

intensywnie wykorzystujących urządzenie.  

 

• Kompaktowy, ergonomiczny, wydajny 

• System Push&Clean w kilka sekund oczyści 

zmywalny filtr kasetowy PET 

• Wysoka wydajność i cicha praca 

• 47 litrowy zbiornik 

• Tekstylne worki zapewniające wysoką filtrację 

• Płynny rozruch silnika 

 



Odkurzacz przemysłowy 

ATTIX 50-21 PC 
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ATTIX 50-21 PC 

nr kat. 107407545 



Odkurzacz przemysłowy 

ATTIX 761-21 XC 
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ATTIX 761-21 XC to rozwiązanie idealne dla 

użytkowników potrzebujących dużej pojemności 

zbiornika oraz wysokiej efektywności sprzątania. 

Jest to jeden z najcichszych odkurzaczy na 

rynku. Przechylany zbiornik ze stali nierdzewnej, 

wysoka siła ssąca, system antystatyczny oraz 

automatyczne czyszczenie filtra to jego główne 

zalety. 

 

• Najlepsze parametry pracy w kompaktowej 

obudowie 

• Solidna konstrukcja, niezrównana siła ssania 

• System Xtreme-Clean automatycznego 

czyszczenia filtra bez przerywania pracy 

• SilentPower - wysoka moc, cicha praca 

• Worki tekstylne zapewniają doskonałą filtrację 

• 70 litrowy zbiornik 



Odkurzacz przemysłowy 

ATTIX 761-21 XC 
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ATTIX 761-21 XC 

nr kat. 302001533 



Odkurzacz przemysłowy 

ATTIX 961-01 
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ATTIX 961-01 to potężny, dwusilnikowy 

odkurzacz do pracy na sucho i mokro, mający 

zastosowanie w wielu aplikacjach. Odkurzacz 

wyposażony jest w funkcję Push&Clean – 

półautomatycznego czyszczenia filtra. 70 litowy 

zbiornik jest przechylny i zdejmowany. Mocna 

stalowa rama. 

 

• Dwa silniki dla najwyższej wydajności 

odkurzania 

• Filtr kasetowy PET o dużej powierzchni, który 

można prać, doskonała wydajność i niskie 

koszty 

• System półautomatycznego oczyszczania 

filtra Push&Clean 

• Zbiornik o pojemności 70 litrów, zdejmowalny, 

przechylny, przystosowany dla maksymalnej 

wygody 

• Szeroka gama akcesoriów 

• Długi kabel zasilający (10 m) zwiększający 

zasięg pracy urządzenia 



Odkurzacz przemysłowy 

ATTIX 961-01 
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ATTIX 961-01 

nr kat. 302002900 



Myjka wysokociśnieniowa zimnowodna 

MC 3C-150-660 XT 

MC 3C-170/820 
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Seria MC 3C została zaprojektowana do lekkich 

zadań ogólnego sprzątania i stanowi doskonały 

wybór dla punktów handlowych, małych 

spółdzielni mieszkaniowych, małych warsztatów  

i gospodarstw rolnych. Seria ta jest wyposażona 

w profesjonalną pompę z tłokami ze stali 

nierdzewnej. 

 

• Mosiężna głowica pompy i trzy tłoki ze stali 

nierdzewnej 

• Automatyczny system odciążający przy zbyt 

wysokim ciśnieniu 

• Zbiornik oleju ze wskaźnikiem poziomu i 

funkcją łatwego napełniania/opróżniania 

• Innowacyjny uchwyt chroniący pistolet przed 

uszkodzeniem podczas przechowywania i 

transportu 

• Solidna konstrukcja z dużymi kółkami 

ułatwiającymi transport po nierównych 

nawierzchniach i schodach 

• Aluminiowy uchwyt ułatwiający przenoszenie 

 



Myjka wysokociśnieniowa zimnowodna 

MC 3C-150-660 XT  

MC 3C-170/820 
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MC 3C-150-660 XT      nr kat. 107146380 

MC 3C-170/820            nr kat. 107146382 



Myjka wysokociśnieniowa zimnowodna 

MC 6P-170/1610 FAXT  

MC 6P-250/1100 FAXT 
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Nowa, innowacyjna myjki klasy PREMIUM z serii 

MC 6P w ergonomicznej i trwałej obudowie, z 

nową pompą NA6. 

 

• NA6 nowa pompa z 4 ceramicznymi tłokami 

• Wytrzymała i solidna konstrukcja  

     ze stalowej ramy 

• FA system aktywacji przepływu wody 

• Wskaźnik poziomu oleju 

• Wysoka mobilność dzięki dużym, tylnym 

kołom podporowym i przednik kołom 

obrotowym  

• Optymalne przechowywanie i transport ze 

względu na składaną rączkę i punkty 

podnoszenia 

• Ergonomiczne akcesoria i punkty  

     ich mocowań 

• Łatwy dostęp do pompy 



Myjka wysokociśnieniowa zimnowodna 

MC 6P-170/1610 FAXT  

MC 6P-250/1100 FAXT 
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MC 6P-170/1610 FAXT      nr kat. 107146761 

MC 6P-250/1100 FAXT      nr kat. 107146758 



Myjka wysokociśnieniowa gorącowodna 

MH 2C-170/690 X 
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Innowacyjna, kompaktowa, pionowa myjka 

gorącowodna o wysokiej wydajności  

i niezawodności. 

 

• Unikalna pionowa konstrukcja, zajmująca 

mało miejsca, łatwa  

    do przechowywania 

• Niskie koszty pracy dzięki kotłom EcoPower o 

sprawności powyżej 92% 

• Wysoka niezawodność dzięki czujnikowi 

płomienia, czujnikowi temperatury gazów, 

czujnikowi poziomu paliwa oraz systemowi 

DuoMotor 

• Wysoka wydajność mycia 

• Akcesoria ERGO 

• O 16% mniejsze zużycie paliwa 



Myjka wysokociśnieniowa gorącowodna 

MH 2C-170/690 X 
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MH 2C-170/690 X     nr kat. 107145010 



Myjka wysokociśnieniowa gorącowodna 

MH 4M-180/860 L 

Page 22 

Kompaktowa maszyna w dużej wydajności i 

wytrzymałości – proste i skuteczne narzędzie. 

 

• Kocioł EcoPower – 92% sprawności 

• Nowy system kontrolny z zaworem przepływu 

• Zredukowane koszty pracy 

• 1450 obrotów silnika na minutę 

• Nowa pompa krzywkowa  

     z ceramicznymi tłokami 

• Łatwy do obsługi panel kontrolny 

• System akcesoriów ERGO 

 

 



Myjka wysokociśnieniowa gorącowodna 

MH 4M-180/860 L 
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MH 4M-180/860 L     nr kat. 107146627 



Myjka wysokociśnieniowa gorącowodna 

MH 5M-210/1100 
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Mocna przemysłowa konstrukcja, myjka  

o wysokiej wydajności do profesjonalnych 

zastosowań. 

 

• Kocioł o sprawności powyżej 92% 

• Nowy system kontrolny aktywowany 

przepływem 

• Zredukowane koszty pracy 

• 1450 obrotów na minutę pompy 

• Nowa pompa NA5H z tłokami ceramicznymi 

• Łatwy do obsługi panel kontrolny 

• System ERGO 

• Koncepcja łatwego dostępu  

    do elementów maszyny 



Myjka wysokociśnieniowa gorącowodna 

MH 5M-210/1100 
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MH 5M-210/1100      nr kat. 107146653 


