
MC 3C

Kaldtvannsvaskere i kompaktklassen
med ekstern skumsprayer



Dreibar kabelkrok gjør det
lett å ta strømkabelen av
og på.

Innovativ holder til
pistolgrepet.

Innovativt, eksternt skum-
sprayersystem med enkel 
påføring av rengjøringsmiddel
 og økt rengjøringseffekt i 
forhold til normal skumlegging 
med lavtrykk.

Robust og lett å transportere:
250mm store hjul gjør
vaskeren lett å transportere
og manøvrere på ujevne
overflater, over dørtrinn,
i trapper osv.

Smart oppbevaring til 2,5 l
rengjøringsmiddeltank.

Løftestang i aluminium
gjør det lett å løfte
vaskeren.

Nivåglass for olje, og tank
med smart tømme/
fyllefunksjon. Sikrer rask 
service og minimal nedetid.

Robust og avtagbart
kabinett.

Velegnet til:
• Detaljhandel
• Bygg og anlegg
• Mindre landbruk
• Mindre verksteder



MC 3C

Bare skyt skitten vekk

Effektiv og intelligent rengjøring
Nå kan du roe ned og løse rengjøringsoppgavene i en fei.
MC 3C-kaldtvannsvaskeren er både kompakt og ergonomisk. Samtidig har den
enda bedre rengjøringskraft og gir dermed høytrykksvask med kaldt vann en 
helt ny dimensjon. Et viktig element er den nye skumsprayeren, som effektivt 
fjerner lette fettstoffer, olje og annen skitt.

Det ideelle valg
MC 3C er beregnet til rengjøringsoppgaver med lav intensitet og er det ideelle
valg til mindre landbruk, byggefirmaer, verksteder, bilutleiefirmaer m.m

Høy yteevne og stor driftssikkerhet 
• Motorpumpeenhet av høy kvalitet med  
 2800 o/min.
• Messingtoppstykke og stempler av  
 rustfritt stål
• Arbeidstrykk på opp til 170 bar
• Vannmengde på opp til 820 l/time

Effektiv skumsprayer
• Smart og praktisk skumsprayer-system 
 med separat sprayflaske til effektiv og 
 rask rengjøring
• Skummet blir sittende på overflaten og 
 løser effektivt opp skitt.
• Det eksterne skumsprayersystem øker 
 dysetrykket og rengjøringseffekten med 
 opp til 20%  

Enkel og sikker håndtering
• Innovativ holder beskytter pistolgrepet mot 
 skade under oppbevaring og transport
• Dreibar kabelkrok gjør det lett å ta strøm-
 kabelen av og på
• Robust design med 250mm store hjul 
 gjør transport på ujevnt underlag og i 
 trapper enklere

Tidsbesparende og enkel service og  
vedlikehold 
• Nivåglass for olje, og tank med smart tømme/
 fylle-funksjon
• Avtagbart kabinett gir lett tilgang til pumpen

Kabinettet fjernes enkelt for lett tilgang til 
motorpumpeenhet.

Dreibar kabelkrok gjør det lett å ta strøm-
kabelen av og på.

Unik patentert holder beskytter pistolgrepet 
mot å falle av og bli hengende etter maskinen - 
det forebygger skader.

Nivåglass for olje, og tank med smart tømme/
fylle-funksjon.

Brukervennlig skumsprayersystem med 
økt rengjøringseffekt:
Skum påføres raskt og enkelt på meget skitne 
flater med den eksterne skumsprayeren. 
Skummet blir sittende på overflaten og løser 
effektivt opp skitten. Vaskeren har ingen intern 
injektor til rengjøringsmiddel. Det reduserer 
energitapet og gir økt dysetrykk og rengjørings-
effekt.

Alle vaskere i MC 3C-serien er utstyrt med den 
nye skumsprayer-teknologien som gjør det 
raskt og enkelt å påføre rengjøringsmiddel.
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En cool og innovativ serie av kaldvannsvaskere
som reduserer driftskostnadene og samtidig gir
bedre rengjøringseffekt og lettere håndtering

• Messingtoppstykke
• Trykkaktivert avlastningsventil
• Optimal oppbevaring og brukervennlig betjening av pistolgrep,  

slange og kabel
• Optimalt vedlikehold med smarte servicefunksjoner
• Nivåglass for olje
• Avtagbart kabinett gir lett adgang til motorpumpeenheten
• Store, brede hjul med god frihøyde til gulvet
• Løftestang i aluminium

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
MC 3C-150/660 XT MC 3C-170/820 XT

Pumpetrykk (bar/MPa) 150/15 170/17

Vaskekraft (kg) 3,0 4,0 3,0 4,0

Vannmengde, Qmax/Qiec (l/time) 660/600 820/750

Max. temp. på inngangsvann (°C) 60 60

Pumpe (RPM) 2800 2800

Dimensjoner, L x B x H (mm) 382 x 382 x 1017 382 x 382 x 1017

Vekt (kg) 38 38

Effekt (kW) 3,5 4,4

Spenning/faser/frekvens/forbruk (V/~/Hz/A) 230/1/50/15,0 400/3/50/7,4

Elkabel, lengde (m) 5 5

Selvansug, tørr / våt (m) 0,5 / 1 0,5 / 1

Dysestørrelse .0370 .0435

Egenskaper

Stempler, type / antall (stk.) Rustfritt stål / 3 Rustfritt stål / 3

Automatisk start/stopp  •  •

Lanseholder  •  •

Dreibar kabelkrok  •  •

Skymsprayer-system  •  •

Rengjøringsmiddeltank (2,5 l)  •  •

Slangetrommel  •  •

Standardtilbehør  

Høytrykkslange (DN6) 107142542 (15 m) 107142542 (15 m)

Ergo 2000 pistolgrep m. svivel 106403122 106403122

Ergo kobling 101119496 101119496

Vanntilgangskobling, Gardena 32541 32541

4-i-1 lanse 106408252 106408254

Tornado Plus dyse 101119737 101119739

Bestillingsnr. 107146380 107146385

Nilfisk AS
Bjørnerudveien 24, 1266 Oslo
Tlf.: 22 75 17 70 - Faks.: 22 75 17 71
ordre.no@nilfisk.com
www.nilfisk.no


