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Neste generasjons 
kaldtvannsvaskere 
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Transport - sammenfoldet håndtak Loddrett posisjon til å løfte iAlle 3 posisjoner

Resultatet snakker for seg selv

For optimal transport og oppbevaring
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Loddrett posisjon til å løfte i

• Robust og holdbar: Konstruert etter materialvalg og 
 standarder som tilfredstiller industriens krav. MC 5M, 
 MC 6P & MC 7P seriene er velutstyrte og tåler bruk 
 over lengre tid i tøffe miljøer. Kostnadseffektive og med 
 lang levetid er disse vaskerene verktøyet for dine mest 
 krevende rengjøringsoppgaver.

• Praktisk og enkel: MC 5M, MC 6P & MC 7P serien 
 er lett forståelige og enkle å bruke. Tid til oppstilling, 
 forberedelser eller spesiell opplæring er ikke nødvendig.

• Ergonomi og håndtering: Brukervennligheten er en 
 av maskinens store fordeler. Utstyrt med ERGO tilbehør 
 som er enkelt og raskt å bytte, og som er utformet slik 
 at brukeren får minst mulig belastning. Vaskeren er enkel 
 å transportere og kan enkelt oppbevares på et minimum 
 av plass.

Med løftepunkter i hvert hjørne er POSEIDON 
serien enkle å frakte med seg opp og ned 
trapper, eller inn i en bil.

Håndtaket kan foldes sammen og reduserer på 
denne måten plassbehovet under oppbevaring
og transport.

Store, brede hjul som har stor frihøyde og god fremkommelighet, selv på ujevnt underlag. 360 
graders dreibart styrehjul i front gjør transport på jevnt og hardt underlag til en lek.

TRANSPORT

De industrielle kaldtvannsvaskerene MC 5M, MC 6P & MC 7P er utviklet
med tanke på de mest krevende rengjøringsoppavene, og hva som gir den 
mest kostnadseffektive rengjøringen.

Slik skal en industriell
høytrykksvasker se ut!
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Alt du trenger er raskt tilgjengelig

MC 5M, MC 6P & MC 7P er utformet slik at alt 
standard utstyr oppbevares hensiktsmessig og raskt 
tilgjengelig på maskinen.

Kabeltrommelen sitter lett tilgjengelig slik at kabelen 
raskt kan vikles på. Den ene kroken kan vendes slik at 
kabelen kan frigjøres og raskt taes i bruk.

Slangetrommelen på XT modellene sørger for at høytrykk-
slangen alltid er påsatt og beskyttet mot brudd og knuter. 
Forhindrer at skitt kommer inn i koblingene eller at det blir 
snurr på slangen som forhindrer vanntilgangen.

Holdere til to lanser er plassert rett ved hånden og er klare 
til bruk, i tillegg sørger de for sikker beskyttelse og oppbe-
varing av lansene ved transport og mellom arbeidsopp-
dragene.

Når alt utstyret sitter på, er MC maskinene enkle å sette til 
side uten behov for stor plass og alltid klare til bruk.

Robust og holdbar

MC 5M, MC 6P & MC 7P seriene er bygget på en 30 mm 
stålramme, noe som gjør maskinene sterke og robuste 
uten at de blir tunge og vanskelig å flytte på. Vanntilkob-
lingene sitter i front på maskinen og er beskyttet av en 
slagfast plastkappe.
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Vi leverer løsningen

legge ut skum, skylle av og legge på voks i en og 
samme arbeidsoppgave.

2 x 2,5 l beholder kan enkelt fjernes for tømming 
eller fylling. Hver beholder er utstyrt med nivå 
indikator, slik at brukeren kan se om påfylling er 
nødvendig før en starter rengjøringen.

MC 5M, MC 6P & MC 7P seriene er utstyrt 
med 2 veis intern kjemiinjektor for oppsug og 
utlegging av to forskjellige rengjøringsmidler, uten 
at det er nødvendig å bytte beholder. Dette gjør 
det mulig å utføre 2 forskjellige rengjøringsopp-
gaver, uten å skulle hente eller ha med seg en
ekstra beholder. På denne måten er det enkelt å 

Ytterligere er MC 5M, MC 6P & MC 7P modellene utstyrt 
med en nivåføler på pumpeoljen slik at høytrykksvaskeren 
stopper hvis det ikke er olje nok på pumpen. På denne 
måten forlenges pumpens levetid. MC 5M PA kan opp-
graderes med denne typen nivåføler.

Alle høytrykksvaskere krever et vedlikehold. Servicekon-
septet på MC 5M, MC 6P & MC 7P seriene er utviklet slik 
at minst mulig tid og kostnader går med til vedlikehold.
Oljeglass som gjør at pumpeoljen kan avleses fra utsiden 
av maskinen. Dette gjør det enkelt å se om det er nødven-
dig å fylle olje før oppstart.

Kabinettet kan enkelt åpnes og 
vippes, eller helt fjernes slik at en 
får full tilgang til motor og pumpe 
- dette bidrar til å redusere 
servicetiden.

Tilgjengelighet

Service og vedlikehold

Utlegging av rengjøringsmiddel
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MC 5M, 6P & 7P - Produktoversikt 
Ergonomisk,holdbar og enkel

Slangetrommel (XT modeller)
eller slangekrok til 
høytrykkslangen

Robust 30 mm stålramme.

Alle betjeningsknapper er
samlet på et sted.

Oljeglass til pumpeolje
er synlig utenfra. Nivåføler
på pumpeolje på
MC 6P og 7P.

Vannmengderegulator på
pumpetoppen

Vann inngang og
utgang på samme side.

Løftepunkter foran og bak.

Innebygget 2-veis kjemiinjektor
for 2 typer rengjøringsmiddel.

Sammenleggbart håndtak med
tre posisjoner - Transport, løft og
sammenlagt for oppbevaring.

Kabelholder med vendbar krok.

Store, brede hjul med
stor frihøyde.

Dreibart forhjul med brems.

Oppbevaringsplass for små deler.
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MC 5M er utstyrt med NA5 skråskivepumpe. 3 helkera-
miske stempler og forsterket messing pumpetopp gjør MC 
5M PA til en meget god høytrykksvasker i industriklassen. 

Motor-pumpe-enheten er designet for intensivt bruk og 
med et omdreiningstall på 1450 o/min. holdes lydnivået 
lavt.

MC 5M har trykkstyrt omløpsventil og mulighet for selv-
sug av tilgangsvann.

MC 5M For de kundene som stiller større krav til 
komfort og utstyr. Vaskeren har trykkstyrt omløpsventil 
med mulighet for selvsug av inngangsvann.

Styrehjul i front gjør det lett å flytte med seg maskinen 
som har rengjøringsmiddel med seg, og ikke skal bæres 
eller fraktes separat.

MC 5M PA - den pålitelige løsningen
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER
MC 5M-200/1050 MC 5M-200/1050 XT

Pumpetrykk (bar) 200 200

Vaskekraft (kg) 5,6 5,6

Vannmengde, Qmax/Qiec (l/time) 1050/960 1050/960

Inngangstemp. maks. (°C) 60 60

Pumpe (max. RPM) 1450 1450

Mål, L x B x H (mm) 735 x 570 x 1020 890 x 570 x 1020

Vekt (kg) 73 78

Effekt (kW) 6,1 6,1

Spenning/fase/frekvens/strøm (V/~/Hz/A) 230-400/3/50/19,8-11,4 230-400/3/50/19,8-11,4

Elkabel, lengde (m) 5 5

Sugehøyde, tørr (m) 1 1

Dysestørrelse 0500 0500

Egenskaper:

Stempler, materiale/antall Keramiske / 3 Keramiske / 3

Automatisk start/stopp  •*  •

Vannmengderegulering  •  •

Lengre slange og ekstra lanse   •

Intern kjemiinjektor  •  •

Rengjøringsmiddel beholder (l) 1 x 2,5  2 x 2,5 

Dreibart hjul med brems  •  •

Slangetrommel  •

Standard tilbehør

Høytrykkslange (DN8) 101405770 [10 m] 301001100 [15 m]

Ergo 2000 pistolgrep 106403122 106403122

Ergo kobling 101119496 101119496

Kobling på vanntilgang* 61369 61369

Slangetrommel 106403143

Tornado Plus lanse uten dyse 106403010 106403010

TurboHammer Plus lanse med dyse 106403010 106403010 

Tornado Plus dyse 101119741 101119741

Artikkelnummer 107146710 107146715

MC 5M
Allsidig i både utstyr og effektivitet

• God mobilitet med store brede bakhjul og 
 dreibart forhjul
• Enkel tilgang til motor og pumpe
• Ergonomisk riktig vaskeutstyr
• Vannmengderegulering

MC 5M er konstruert for krevende arbeidsopp-
gaver innen landbruk, industri, bygg og anlegg, bil og 
transportbransjen. Å redusere de totale rengjøringskost-
nadene er formålet med MC 5M. Vi har med suksess 
kombinert stor mobilitet og brukervennlighet med et 
kostnadseffektivt servicekonsept.

• NA5 pumpe med 3 keramiske stempler
• Robust og stabilt design med 30 mm stålramme
• Optimal oppbevaring og transport - sammenleggbart 
 håndtak og løftepunkter

Allsidig kaldtvannsvasker i mellomklassen, ergonomisk og robust utformet, 
og med et kostnadseffektivt servicekonsept.

* Universal.
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MC 6P FA er utstyrt med NA6 skråskive pumpe. 4 helkera-
miske stempler og doble kulelager muliggjør intens og 
langvarig bruk. NA6 pumpen er inspirert av den klassiske 
C3 pumpen. 

Den tillater en inngangstemp på 80°C på vannet, noe som 
betyr at MC 6P FA kan benyttes som en varmtvannsvasker 

der hvor varmt vann er tilgjengelig. Flowstyringen sikrer 
at det ikke er trykk i slange, pistolgrep og pumpetoppen i 
arbeidspausene. 

Dette betyr mindre slitasje på komponentene, mindre 
vedlikehold og høyere komfort og ergonomi.

Første klasses produktivitet og ergonomi i en enhet
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• Høy mobilitet med store brede bakhjul og dreibart forhjul.
• Enkel tilganng til pumpe og motor.
• Ergonomisk riktig utformet vaskeutstyr.
• Vannmengderegulering.
• Flowstyrt omløpsventil.
• Nivåføler for pumpeolje med sikkerhets stopp.

MC 6P FA er en industri kaldvannsvasker for å skylle bort 
store mengder skitt eller for å løsne fastgrodd skitt. For-
målet med MC 6P FA er å redusere de totale rengjørings-
kostnadene. MC 6P FA kombinerer stor holdbarhet og 
utmerket vaskekraft sammen med riktig ergonomi.

Syftet med MC 6P FA är att minska de totala  
kostnaderna för rengöring.
• NA6 pumpe med 4 keramiske stempler og en temperatur
  på tilgangsvann på opp til 80°C
• Robust og stabilt design med 30 mm stålramme
• Optimal oppbevaring og transport - sammenleggbart 
 håndtak og løftepunkter

Premium klasse kaldtvannsvasker med ergonomi, driftssikkerhet
og holdbarhet i høysetet.

MC 6P FA
Stor vannmengde og stort trykk

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
MC 6P-180/1300 FAXT

Pumpetrykk (bar) 180

Vaskekraft (kg) 6,5

Vannmengde, Qmax/Qiec (l/time) 1300/1200

Inngangstemp. maks. (°C) 80

Pumpe (max. RPM) 1450

Mål, L x B x H (mm) 930 x 570 x 1020

Vekt (kg) 93

Effekt (kW) 7,4

Spenning/fase/frekvens/strøm (V/~/Hz/A) 230-400/3/50/25-14,5

Elkabel, lengde (m) 8

Sugehøyde, tørr (m) 1

Dysestørrelse 0700

Egenskaper:

Stempler, materiale/antall Keramiske / 4

Automatisk start/stopp m. forsinkelse  •

Nivåføler for pumpeolje m. sikkerhetsstopp  •

Vannmengderegulering  •

Lengre slange og ekstra lanse  •

Intern kjemiinjektor  •

Rengjøringsmiddel beholder (l)  2 x 2,5

Slangetrommel  •

Standard tilbehør  

Høytrykkslange (DN8) 1402064 [15 m]

Ergo 2000 pistolgrep 106403122

Ergo kobling 101119496

Kobling på vanntilgang* 61369

Dreibart hjul med brems  •

Slangetrommel 106403143

Tornado Plus lanse uten dyse 106403010

TurboHammer Plus lanse med dyse 106402294

Tornado Plus dyse 101119748

Artikelnummer 107146760

* Universal.
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MC 7P FA er en ekte industri kaldvannsvasker. C3 pumpen 
med 4 helkeramiske stempler, doble kulelager, flowstyrt 
omløpsventil og en omdreiningshastighet på 1450 o/min. 
bidrar til en uovertruffen driftssikkerhet og pålitelighet.

MC 7P FA kan brukes med 85°C varmt vann og kan også 
benyttes med saltvann.*

* Økt vedlikehold må påregnes.

C3 pumpe - velkjent kvalitet
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• Ergonomisk riktig utformet tilbehør.
• Vannmengderegulering
• Flowstyrt omløpsventil
• Nivåføler for pumpeolje med sikkerhetsstopp

MC 7P FA kombinerer kvalitet og holdbarhet fra  
C3 pumpen med optimal ergonomi til en uslåelig kaldt-
vannsvasker til alle formål. Å redusere de totale rengjø-
ringskostnadene er formålet med MC 7P FA.

• C3 pumpe med 4 keramiske stempler og en maks. 
 inngangstemperatur på vannet på 85°C
• Robust og stabilt design med 30 mm stålramme
• Optimal oppbevaring og transport - sammenleggbart 
 håndtak og løftepunkter
• Høy mobilitet med store, brede bakhjul og dreibart 
 forhjul.
• God tilgang til pumpe og motor.

1. klasses kaldtvannsvasker - robust, pålitelig, ergonomisk  
og kostnadseffektiv.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
MC 7P-195/1280 FA MC 7P-195/1280 FFA MC 7P-195/1280 FBFA

Pumpetrykk (bar) 195 195/19,5 195/19,5

Vaskekraft (kg) 6,7 6,7 6,7

Vannmengde, Qmax/Qiec (l/time) 1280/1180 1280/1180 1280/1180

Inngangstemp. maks. (°C) 85 85 70

Pumpe (max. RPM) 1450 1450 1450

Mål, L x B x H (mm) 775 x 570 x 1020 775 x 570 x 1020 930 x 649 x 1020

Vekt (kg) 89 89 94

Effekt (kW) 8 8 8

Spenning/fase/frekvens/strøm (V/~/Hz/A) 230-400/3/50/14 230-400/3/50/14 230-400/3/50/14

Elkabel, lengde (m) 8 8 8

Sugehøyde, tørr (m) 1 1 1

Dysestørrelse 0680 0680 0680

Egenskaper  

Stempler, materiale/antall Keramiske / 4 Keramiske / 4 Keramiske / 4

Automatisk start/stopp m. forsinkelse  •  •  •

Nivåføler for pumpeolje m. sikkerhetsstopp  •  •  •

Vannmengderegulering  •  •  •

Flotørtank + ekstern skuminjektor m. omløp  •

Intern kjemiinjektor  •  •  •

Rengjøringsmiddel beholder (l)  2 x 2,5  2 x 2,5  2 x 2,5

Dreibart hjul med brems  •  •  •

Standard tilbehør   

Høytrykkslange (DN10) 6101766 [10 m] 6101767 [10 m]** 6101767 [10 m]**

Ergo 2000 pistolgrep 106403122 106403122 106403122

Ergo kobling 101119496 101119496 101119496

Kobling på vanntilgang* 61369 61369 61369

Tornado Plus lanse uten dyse 106403010 106403010 106403010

Tornado Plus dyse 101119747 101119747 101119747

Artikkelnummer 107146803 107146802 107146812

MC 7P FA Forbedret ergonomi 
- samme høye kvalitet

* Universal ** Svertefri slange
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Modell oversikt

MC 5M (XT) er for den kvalitetsbevisste kunde, som 
utover pålitelighet og effektivitet stiller større krav til 
mobilitet og allsidighet.

0                                    8+Antall timer daglig bruk

• Justering av trykk på lansen
• Vannmengderegulator på pumpetoppen
• Innebygget 2-veis kjemiinjektor for 2 typer rengjøringsmiddel
• Dreibart forhjul med brems
• Se modeller og spesifikasjoner på side 9

MC 5M (XT) tilbys med eller
uten slangetrommel og ekstra lanse.

MC 5M, 6P & 7P

Kvalitet sparar tid och underhåll
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Tilbehørskit for MC 5M, 6P og 7P
ARTIKKELNR. MC 5M MC 6P MC 7P

101118105 Slangeutstyr, komplett til slangetrommel • • •

106403142 Sandfilter kit med rustfritt stålbeslag for MC 5/6/7 uten returventil • • •

106403143 Slangetrommel kit med forbindelsesslange uten høytrykkslange og pistolgrep • • •

106403144 Returventil kit med rustfritt stålbeslag • • •

106403145 Dreibart forhjul med brems • • •

106403160 Løftestropp til kran 1000 kg - 50 cm • • •

106403162 Beholder til rengjøringsmiddel med sikkerhetslokk, 2,5 liter • • •

106403165 Sandfilter med rustfritt stålbeslag til  MC 5/6/7 med returventil kit • • •

106403166 øler for pumpeolje med sikkerhetsstopp til POSEIDON •

MC 6P FA og MC 7P FA er 1. klasses kaldtvanns-vaskere til 
de mest krevende rengjøringsoppgavene.

0                                    8+Antall timer daglig bruk

• Justering av trykk på lansen
• Vannmengderegulator på pumpetoppen
• Innebygget 2-veis kjemiinjektor for 2 typer
 rengjøringsmiddel og 2 beholdere
• Nivåføler for pumpeolje med sikkerhetsstopp
• Opp til 85°C varmt inngangsvann
• Flowstyrt omløpsventil
• Dreibart forhjul med brems
• Se model og spesifikasjoner på side 11-13

MC 6P FAXT har slangetrommel, lengre 
slange og ekstra lanse.

Hygienemodeller til næringsmiddelindustrien.

MC 7P FFA er utstyrt med rustfri stålramme og grå
svertefrie hjul og slange.

MC 7P FBFA er som FFA modellen og har i tillegg flotørtank
og ekstern skuminjektor med omløp.

Modell oversikt

° Standard • Ekstra tilbehør

MC 6P FA

MC 7P FA

MC 7P FBFA med rustfri
stålramme og svertefrie hjul og
slange, flotørtank samt ekstern
skuminjektor med omløp.
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Fant du den rette MC 5M/6P/7P for deg?

MC 5M (XT)
MC 7P FFA

MC 6P FAXT

Nilfisk AS
Bjørnerudveien 24 - N-1266 Oslo
Tlf.: 22 75 17 70 - Fax.: 22 75 17 71
www.nilfisk.no


