
SC351

9087341020

 Handig: zowel voor- als achteruit 

schrobben 

SC401 B FP

9087390020 

 Compact ontwerp en gemakkelijk te 

manoeuvreren 

 Full package, dus direct gebruiksklaar 

 Ideaal voor het reinigen van smallere 

ruimtes tussen, onder, en achter 

meubels of stellingen 

 Reinigingsmiddelen doseersysteem 

voorkomt overdosering – spaart het 

milieu en verlaagt de operationele 

kosten 

 Full package, dus direct gebruiksklaar 

 De Nilfisk SilenTechTM technologie 

verlaagt het geluidsniveau van 65dB(A) 

– tot 60dB(A) in de fluisterstand 

SW750

908 4701 010 

 Slechts 59 dB(A) voor gebruik in de 

meest geluidsgevoelige omgevingen 

 Standaard batterij (46Ah) en 

ingebouwde lader, voor een werktijd 

tot 2 uur en tot ca. 6.000 m2

veegprestatie. Optionele 77 Ah batterij 

verlengt de werktijd tot 3,5 uur 

 Kan door het polyester filter zowel in 

natte als droge toepassingen gebruikt 

worden 

Gratis ** Gratis* Gratis
Easy 36V óf 

AERO 21-01PC

Easy 36V óf 

AERO 21-01PC

Easy 36V óf 

AERO 21-01PC

Actieprijs Actieprijs Actieprijs 

€2.599,- €2.199,-€3.549,-
Prijs Pr i jsPr i js

€3.587,- €3.621,-€5.325,-
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*ACTIEVOORWAARDEN 

Mail uw aankoopfactuur naar marketing.nl@nilfisk.com en wij 

sturen uw gratis Nilfisk machine zo snel mogelijk op. 

 Uiterste inzenddatum aankoopfactuur is 31-12-2020. Elke 

aankoopfactuur die niet voldoet aan de algemene voorwaarden 

van de actie of welke na 31-12-2020 middernacht naar Nilfisk is 

gemaild, zal beschouwd worden als ongeldig en zal onveran-

derlijk weerhouden worden. 

 Aanbod uitsluitend geldig voor aankopen in Nederland, door 

professionals wonende in Nederland en uitsluitend op de ver-

melde machines uit deze actie. 

 Aanbod uitsluitend geldig bij officiële en deelnemende dealers en 

niet cumuleerbaar met andere lopende commerciële acties. 

 Vermelde prijzen zijn exclusief BTW. 

 Druk-en zetfouten voorbehouden. 

 De looptijd van deze actie is van 1 september 2020 tot en met 30 

november 2020 en is niet inwisselbaar voor contanten. 

De kracht van een Nilfisk reinigingsmachine: 

VOOR

Uw Nilfisk dealer

NA

Bekijk al onze reinigingsmachines op 

www.nilfisk.nl



Nilfisk najaarscampagne
– Een herfst vol voordeel

Gratis
Nilfisk voor thuis 

óf op het 

werk* 
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Uitwasbaar filter

Eenvoudig te legen

AERO 21-01 PC

107406600 

 Uitwasbaar PET-filter met een efficiency van minimaal 99,9% 

 MultiFit accessoiresysteem, dus flexibel 

 Geïntegreerde opbergmogelijkheid voor zuigslang, 

stroomkabel en accessoires 

 Stabiele basis en ergonomisch design 

 Blaasfunctie 

ATTIX 33-2L IC

107412103 

 Altijd optimale zuigkracht door InfiniClean 

filterreinigingssysteem 

 Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap 

 Ontwikkeld voor zware omstandigheden in de bouw 

Actieprijs Actieprijs

€109,- €449,-
Prijs Pr i js 

€156,- €647,-



MH 4M-200/960 FAX EU 
107146922

 Mid-range warmwaterhogedrukreini-

ger met 200 bar 

 Door vier grote wielen eenvoudig te 

verplaatsen 

 Geschikt voor de zwaardere taken 

Gratis ** Gratis

MC 2C-120/520 XT

128470136 

 Compacte koudwaterhogedrukreiniger 

 15 meter hogedrukslang op  

handige haspel 

 Bijzonder geschikt voor aannemers 

of in de verhuur 

MC 4M-180/740 XT

107146410 

 Compacte koudwaterhogedrukreiniger 

 Eenvoudig te verplaatsen door het 

robuuste ontwerp en de grote wielen 

 15 meter hogedrukslang op handige 

haspel 

 Nooit meer lansen verwisselen 

door de ergonomische 4-in-1 lans 

MC 5M-200/1050 XT 
107146716

 Krachtige koudwaterhogedrukreiniger 

met 200 bar 

 Slanghaspel met 15 meter  

versterkte slang 

 Robuust, veelzijdig, geschikt voor 

zwaardere toepassingen in de bouw of 

de agrarische sector 

Quick 28V óf 
AERO 21-01PC

Gratis * Gratis*

Quick 28V óf 

AERO 21-01PC

€599,-
Actieprijs

Prijs

Actieprijs

€1.139,-
Prijs 

€1.639,-
Actieprijs

Prijs

€825,- €1.568,- €2.531,-

Easy 36V óf 
AERO 21-01PC

Easy 36V óf 
AERO 21-01PC Gratis*

Combi Washer Plus óf 

AERO 21-01PC 

Actieprijs Actieprijs Actieprijs

€2.599,- €3.299,- €3.999,-
Prijs Pr ijs Pr ijs

€3.499,- €4.753,- €5.457,-

MH 3C-180/780 PAX 
107146891

 Compacte warmwaterhogedrukreiniger 
met 180 bar 

 Brandstofbesparende EcoPower boiler

 Ideaal voor de lichtere werkzaamheden 

in de automotive of de landbouw 

MH 5M-210/1100 FAX 
107146953

 Zeer krachtige warmwaterhogedruk-
reiniger met een spoelvermogen van 
1100 l/u 

 Ergonomisch spuitgarnituur voor lang 
achter elkaar doorwerken 

 Zeer efficiënt in de agrarische, 

transport- of industriële sector 


