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Nieuwe generatie
hogedrukreinigers
Nilfisk brengt een complete range hogedrukreinigers op de
markt in verschillende segmenten. Een hogedrukreiniger
van Nilfisk kenmerkt zich door een stoer maar ergonomisch design, enorme flexibiliteit, uitstekende prestaties
en praktische functies.

De Excellent serie is de middenklasseserie van Nilfisk, de Compact
serie is zeer geschikt voor huishoudens die af en toe gebruik maken
van de hogedrukreiniger. De Pro serie ten slotte is de topserie voor
semi-professionele toepassingen. Nilfisk is gespecialiseerd in het
leveren van professionele reinigingsapparatuur en levert innovatieve
en kwalitatieve producten voor zowel de professionele schoonmaakmarkt als de detailhandel.
Sinds 2008 worden alle machines

Hogedrukreinigers

van Nilfisk geleverd met een

De Compact en Excellent series hogedrukreinigers zijn in 2008

interactieve CD die de gebrui-

onder meer uitgerust met het EasyConnect systeem. Dit is een

ker laat kennismaken met de

draaibare snelsluiting waarmee het monteren en het demonteren

machines en hun toebehoren.

van de slang aan het pistool kinderspel wordt. Met het Click&Clean
systeem kunnen alle toebehoren en sproeiers in enkele seconden

Accessoires

gewisseld worden. Daarnaast is het pistool van de Excellent hoge-

Nilfisk hogedrukreiningers kunnen

drukreinigers voorzien van SoftGrip voor meer werkcomfort.

uitgebreid worden met diverse
accessoires, zoals een water-

Verder is de gehele range van Nilfisk voorzien van een metalen

terugslagklep, Click&Clean Autoset

pomp, waardoor lekkage tot een minimum wordt beperkt.

(incl. autonozzle, autoborstel,

Ook nieuw is de Patio Plus; een terrasreiniger met een variabele

chassis-sproeilans, Car Combi

regeling van het reinigingsvermogen en een in hoogte verstelbare

Cleaner, olie- en vetreiniger,

zwenkarm.

aluminiumreiniger en twee spraymonden), Click&Clean Autowas-

Excellent serie

borstel met geïntegreerde sproeier

Alle modellen van de Excellent serie zijn uitgerust met een

en rubberwisser, velgenborstel,

telescopische handgreep, waardoor ze niet alleen zeer ergonomisch

tuinmeubelborstel, waterzuigkit

in gebruik zijn, maar ook eenvoudig op te bergen. Optioneel bij

en een riool-/buisreinigingset voor

de Excellent serie is een muurbeugel, waardoor de machine tevens

het eenvoudig schoonmaken van

als stationaire unit gebruikt kan worden. Zodoende verliest men

verstopte afvoeren, goten of regen-

geen tijd met het opstellen en opbergen van de machine.

pijpen.
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