
MC 4M

Koldtvandsrenser i mellemklassen
med ekstern skumsprayer



Drejelig kabelkrog gør det
let at rulle strømkablet af
og på.

Robust og aftageligt kabinet. 

Eksternt olieskueglas og
smart tøm/fyld-system sikrer
hurtig service og minimal
nedetid.

Løftestang af aluminium
gør det let at løfte renseren.

Innovativ holder til spulehånd-
taget.

Smart opbevaring til 2,5 l
rengøringsmiddeldunk.

Robust og let at transportere:
250 mm store hjul gør
renseren let at transportere
og manøvrere på ujævne
overflader, over dørtrin, på
trapper osv.

Innovativt, eksternt skumspray-
er- system med let udlægning 
af rengøringsmiddel og øget 
rengøringseffekt i forhold til 
normal skumudlægning med 
lavtryk.

Velegnet til:
• Detailhandlen
• Bygge/anlæg
• Mindre og mellemstore landbrug
• Mindre værksteder



MC 4M

Brugervenligt skumsprayer-system med 
øget rengøringseffekt:
Skum udlægges hurtigt og let på meget snavs-
ede flader, hvor det bliver siddende og effektivt 
opløser snavset. Det øger
arbejdstrykket med op til 20 %. Renseren har 
ingen intern injektor til rengøringsmiddel. Det 
reducerer energitabet og
giver øget dysetryk og rengøringseffekt.
Alle rensere i MC 4M-serien er udstyret med 
den nye skumsprayer-teknologi, der gør det 
hurtigt og enkelt at udlægge
rengøringsmiddel.

Kabinettet er hurtigt at afmontere for let  
adgang til motorpumpeenheden.

Den drejelige kabelkrog gør det let som en leg 
at rulle strømkablet af og på.

Unik, patenteret holder beskytter spulehånd-
taget mod at falde af og blive slæbt bag  
maskinen - det forebygger skader.

Pumpens olietank har olieskueglas og smart 
tøm/fyld-funktion

Cool rengøringseffekt

Effektiv og intelligent rengøring 
Nu kan du holde hovedet koldt og løse alle rengøringsopgaver i en fart.
MC 4M-koldtvandsrenseren er både kompakt og brugervenlig. Samtidig har 
den endnu bedre rengøringskraft og giver dermed højtryksrensning med koldt 
vand en helt ny dimension. Et vigtigt element er den nye skumsprayer, der  
effektivt fjerner lette fedtstoffer, olie og genstridigt snavs.

Det kraftfulde valg
MC 4M er beregnet til rengøringsopgaver med lav intensitet og er det kraft- 
fulde valg til mindre og mellemstore landbrug, byggefirmaer, værksteder,  
biludlejningsfirmaer m.m. Er med sin støjsvage motorpumpeenhed også vel- 
egnet til brug i offentlige institutioner og mindre rengøringsselskaber.

Høj ydeevne og stor driftssikkerhed
• Motorpumpeenhed af høj kvalitet med 
 1450 omdr./min.
• Messingtopstykke og keramiske stempler
• Arbejdstryk på op til 180 bar
• Vandmængde på op til 740 l/time

Effektiv skumsprayer
• Smart og praktisk skumsprayer-system 
 med separat sprayflaske til effektiv og
 hurtig rengøring
• Skummet bliver siddende på overfladen 
 og opløser effektivt al snavs
• Det eksterne skumsprayer-system øger 
 dysetrykket og rengøringseffekten med 
 op til 20%

Enkel og sikker håndtering
• Innovativ holder beskytter spulehåndtaget 
 mod beskadigelse under opbevaring og 
 transport
• Drejelig kabelkrog gør det let at rulle 
 strømkablet af og på
• Robust design med 250 mm store hjul 
 optimerer transporten over ujævne underlag 
 og på trapper

Tidsbesparende og nem service og 
vedligeholdelse
• Pumpens olietank har olieskueglas og smart 
 tøm/fyld-funktion
• Aftageligt kabinet giver let adgang til pumpen
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MC 4M-140/620 MC 4M-160/620 MC 4M-160/620 
XT MC 4M-160/720 MC 4M-180/740 MC 4M-180/740 

XT

Pumpetryk (bar/MPa) 140/14 160/16 160/16 160/16 180/18 180/18

Rensekraft (kg) 2,9 3,0 3,0 3,6 4,0 4,0

Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time) 620/580 620/560 620/560 720/660 740/660 740/660

Max. temp. på tilgangsvand (°C) 60 60 60 60 60 60

Pumpe (RPM) 1450 1450 1450 1450 1450 1450

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

Vægt (kg) 39 39 41 39 40 42

Effekt (kW) 2,9 3,0 3,0 3,5 4,0 4,0 2,9 3,0 3,0 3,5 4,0 4,0

Spænding/faser/frekvens/forbrug (V/~/Hz/A) 230/1/50/12,5* 230/1/50/13,4* 230/1/50/13,4* 400/3/50/6,5* 400/3/50/7,4* 400/3/50/7,7*

Elkabel, længde (m) 5 5 5 5 5 5

Selvansug, tør / våd (m) 0,5 / 1 0,5 / 1 0,5 / 1 0,5 / 1 0,5 / 1 0,5 / 1

Dysestørrelse 25035 .0340 .0340 25040 .0370 .0370

Egenskaber:  

Stempler, type / antal (stk.) Keramiske / 3 Keramiske / 3 Keramiske / 3 Keramiske / 3 Keramiske / 3 Keramiske / 3

Automatisk start/stop  •  •  •  •  •  •

Dyserørsholder  •  •  •  •  •  •

Drejelig kabelkrog  •  •  •  •  •  •

Skumsprayer-system  •  •  •  •

Rengøringsmiddelbeholder (l)  •  •  •  •

Slangerulle   •  •

Standardtilbehør:   

Højtryksslange (DN6) 301002275 (10 m) 301002275 (10 m) 107142542 (15 m) 301002275 (10 m) 301002275 (10 m) 107142542 (15 m)

Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel 106403122 106403122 106403122 106403122 106403122 106403122

Ergo kobling 101119496 101119496 101119496 101119496 101119496 101119496

Vandtilgangskobling, Gardena 32541 32541 32541 32541 32541 32541

Universal Plus dyserør 106403036 106403036

FlexoPower Plus dyserør 106402281 106402281

4-i-1 dyserør 106408250 106408252

Tornado Plus dyse 107142577* 101119738 101119738 107142578 101119737 101119737

Bestillingsnr. 107146395 107146400 107146403 107146404 107146406 107146410

En cool og innovativ serie af koldtvandsrensere, der
reducerer driftsomkostningerne og samtidig giver
bedre rengøringseffekt og lettere håndtering

• Messingtopstykke
• Trykaktiveret aflastningsventil
• Optimal opbevaring og brugervenlig betjening af spulehåndtag,  

slange og kabel
• Optimal vedligeholdelse med smarte servicefunktioner
• Eksternt olieskueglas
• Aftageligt kabinet giver let adgang til motorpumpeenheden
• Store, brede hjul med god frihøjde til gulvet
• Løftestang af aluminium

* Andre spændingsvarianter tilbydes

Nilfisk Danmark A/S
Industrivej 1 - DK-9560 Hadsund
Tlf. 72 18 21 20 - Fax 72 18 21 11
www.nilfisk.dk


