Låt oss höja temperaturen för hygien.

Tre viktiga fördelar med
hetvattenrengöring
• Hygien
• Hållbarhet
• Effektivitet

5 AVGÖRANDE FAKTORER
FÖR ELIMINERINGEN
AV BAKTERIER
OCH VIRUS
Rätt kombination av de fem rengöringsfaktorerna
ger en optimering av rengöringstiden. På så sätt
reduceras de totala kostnaderna till
ett minimum.
Vid reducering av bakterier och virus, påbörjas
nedbrytningen av bakterier vid högre temperaturer.
I allmänhet leder temperaturer på 85–100 ºC
snabbt till en markant minskning av bakterieko
lonierna, även om det bara är temperaturer runt
155 ºC som helt eliminerar många av bakterierna.
Nilfisk hetvattenhögtryckstvättar har en rengö
ringstemperatur på över 80 ºC och i ångläge till
och med över 100 ºC. På så sätt kan bakterier
effektivt bekämpas med dessa maskiner!

TEMPERATUR

TRYCK

Varmt vatten är effektivare vid borttagning av
smuts, fett och oljor och
minskar även torktiden
efter rengöring.

Avgör om och hur
snabbt ett lager smuts
tas bort från ytan.

Kem
Rengörings- och desinfektionsmedel påskyndar
rengöringsprocessen och
används för desinfektion
och skötsel.

Värme är
en nyckelfaktor
för att reducera
och eliminera
bakterier!

Vattenmängd
Avgörande för att ta bort
smuts. Vatten är bärare
av tryck, temperatur och
rengöringsmedel.

Tid
Rengöringsmedlets
exponeringstid påverkar
smutsborttagningen.

Vanliga användningsområden
Varmvatten har förmågan att på kortare tid leverera bättre hygienisk standard, med mindre avfall. När hygien och tid är
avgörande, förbättra prestandan med varmt vatten.

Stormarknader
Snabb desinficering av kundvagnar
mellan kunderna genom högtryckstvätt
med hetvatten, följt av desinficering av
beröringsytorna.

Lager & logistik
Spola noggrant av frekvent använda
transportfordon inifrån och ut mellan
jobben och rengör lagergolv dagligen.

Livsmedelshantering
Varmvatten är mycket användbart för
snabb lösning av fetter och oljor som
en del av saneringen av utrustning,
ytor och golv.

Lantbruk
Undvik spridning av föroreningar genom
att högtryckstvätta all jordbruksutrustning
och alla golv med desinfektionsmedel.

Hållbarhet för lägre
resursförbrukning
med varmvatten
Eftersom varmt vatten minskar
rengöringstiden krävs mindre
vatten och energi.

Effektivitet för bättre och snabbare
rengöringsresultat
Varmt vatten minskar rengöringstiden med i genomsnitt 40 %
– fundera på hur mycket mer rengöring du kan få gjort med
den extratiden. Varmt vatten förkortar också torktiden.

200 bar
Pumptryck

200 bar
Pumptryck

960 l/h
Vattenmängd

1.300 l/h
Vattenmängd

90 °C
Vattentemperatur

90 °C
Vattentemperatur
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EN NY NIVÅ PÅ MELLANKLASS PRESTANDA

HANTERAR DE TUFFA UPPGIFTERNA UTAN PAUS

Artikelnummer: 107146922

Artikelnummer: 107146961

MH 4M svarar på marknadens produktivitetskrav med en högeffektiv
4-polig motor, NA5-pump med tre keramiska kolvar och ett flödesakti
verat avlastningssystem för att säkerställa komfort och tillförlitlighet.

MH 6P är en mycket effektiv lösning för tung industriell rengöring
i alla sektorer och erbjuder ökad driftstid utan att göra avkall på
prestanda eller effektivitet.

• EcoPower panna håller nere förbrukningen trots intensiv användning
• 10 l extern kembehållare med plats för ytterligare en behållare

• EcoPower pannan håller temperaturen uppe med mindre bränsle
• NA6 pump med fyra kolvar och mässingtoppstycke

MH 4M-200/960 FAX

MH 6P-200/1300 FA

7
GENOMSNITTL. ANV I TIM PER DAG

180 bar
Pumptryck
1.260 l/h
Vattenmängd
90 °C
Vattentemperatur

MH 7P-180/1260 FA

FÖR TUNGA INDUSTRIELLA UPPGIFTER
Artikelnummer: 107146980
MH 7P är den optimala lösningen för tunga, industriella
rengöringsuppgifter som erbjuder oöverträffad rengöringseffekt,
låga driftskostnader och lång livslängd.

• Pump med fyra kolvar och mässingtoppstycke
• EcoPower panna med EcoMode funktion

Kallvattentvättar
Utöver hetvattentvättar har vi
också ett brett utbud att mobila
och stationära kallvattentvättar.

200 bar
Pumptryck

195 bar
Pumptryck

1.050 l/h
Vattenmängd

1.280 l/h
Vattenmängd
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EN INNOVATIV OCH PÅLITLIG PLATTFORM

DEN ULTIMATA INDUSTRIELLA PUMPEN

Artikelnummer: 107146716

Artikelnummer: 107146800

MC 5M är en mångsidig kallvattentvätt för kunder i de mest krävande
branscherna och kombinerar en oöverträffad mobilitetsnivå och
användarvänlighet med robust konstruktion och enkelt underhåll.

Genom att kombinera den berömda, oöverträffade kvaliteten från
C3 pumpen med mycket effektiv ergonomi och mobilitet, står sig
kallvattentvätten MC 7P mot de tyngsta uppgifterna.

• Keramiska kolvar och mässingtoppstycket kan stå emot

• Kan hantera matarvattentemperaturer på upp till 85°C
• Dubbla kembehållare med 2-vägs keminjektor

MC 7P 195/1280 FA

intensiv användning

• Smidiga lyftpunkter och fällbart handtag

200 bar
Pumptryck

180 bar
Pumptryck

1.050 l/h
Vattenmängd

1.200 l/h
Vattenmängd
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FLEXIBILITET FRÅN ETT STÄLLE

FLEXIBEL STATIONÄR TVÄTT

Artikelnummer: 107340512

Artikelnummer: 107340541

Professionell stationär kallvattentvätt med innovativa funktioner, t.ex.
kåpa av skum som uppfyller strikta hygienkrav. Utvecklad för att klara
de mest krävande rengöringsuppifterna.

Professionell kallvattentvätt med innovativa funktioner. Är perfekt
till processutrustning, transportörer och tankar inom livs-, och
läkemedelsindustrin.

• NA5.2-förstärkt axialkolvpump
• Tillbehörsset till plug&play funktion

• Professionell C3-motorpumpenhet av hög kvalitet med

SC UNO 5M 200/1050

Nilfisk
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www.nilfisk.com

SC UNO 7P 180/1200

mässingtoppstycke

• 1450 varv/min, 4 keramiska kolvar och dubbla rullager
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MC 5M 200/1050 XT

