
Komplette vaskesystemer 
– for bedre dyrehelse
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Kontaktskjema

FJØSSYSTEMER ØST 

Losnabakkan 50, 2634 Fåvang. Tel: (+47) 61 28 35 00 - ost@fjossystemer.no - Vakt: 975 84 500
Oppland, Hedmark, Akershus (nord for Oslo) samt Hallingdal

FJØSSYSTEMER BYGG 

Losnabakkan 50, 2634 Fåvang. Tel: (+47) 61 28 35 00 - bygg@fjossystemer.no 

FJØSSYSTEMER MIDT-NORGE 

Heggstadmoen 2, 7080 Heimdal. Tel: (+47) 72 89 41 00 - midt@fjossystemer.no
Nordmøre/Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark 

Avdelingskontor i Steinkjer: Sjøfartsgata 14, 7714 Steinkjer

FJØSSYSTEMER NORDVEST 

Øyane 12, 6770 Nordfjordeid. Tel: (+47) 57 86 25 05 - nordvest@fjossystemer.no
Nordre del av Hordaland, Sogn og Fjordane samt Sunnmøre

FJØSSYSTEMER SERVICE 
 
Stolvstadlia 12, 2360 Rudshøgda. Tel: (+47) 61 28 35 00 - kaarlien@fjossystemer.no - Vakt: 916 64 920
Utfører montasje og service på Lely melkeroboter og øvrig Lely-utstyr i Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark,  
Akershus og Østfold. Vi utfører også service og montasje på Big Dutchman ventilasjon, fjørfeutstyr og våtfôringsanlegg til gris

FJØSSYSTEMER SØR 

Bispeveien 1520, 3178 Våle. Tel: (+47) 33 30 69 61 - sor@fjossystemer.no
Østfold, søndre del av Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder

FJØSSYSTEMER VEST 
 
Torlandsvegen 7, 4365 Nærbø. Tel: (+47) 51 43 39 60 - vest@fjossystemer.no
Vest-Agder, Rogaland og Hordaland

FJØSSYSTEMER NORD 

Glenn Knædal 
Salg sau - glenn@fjossystemer.no
Åknes, 8484 Risøyhamn. Tel: 479 09 422

 

Kristoffer Skavhaug  
Salg storfe - kristoffer@fjossystemer.no
Klatran, 9417 Sørvik. Tel: 900 67 756



Pumpetrykk

160
bar

Vannmengde

770
l/t

MH 3M-160/770 PAX
Optimal ergonomi, pålitelig rengjøring
Artikkelnr.: 107146901

Meget god til alle typer av varmtvannsoppgaver til 
landbruk, bygg og anlegg, auto og lett industri.
For de som ønsker en enkel maskin å transportere rundt.

• Enkel å transportere
• 3 keramisk belagte stempler og messingtoppstykke
• Velegnet til ca 3 timers rengjøring om dagen
• Lett omkobling mellom 230V og 400V
• 3 fas 16amp
• Slangetrommel med 15 m høytrykkslange
• Lavt tyngdepunkt med 4 store hjul
• Utvendig drivstoffmåler
• Anti kalk system

MH 5M-210/1100 FA
Mellomklasse varmtvannsvasker 
med stor effekt
Artikkelnr.: 107146949

MH 5M er den ideelle varmtvannsvasker til 
bilindustrien, transport, landbruk og industri. Den er 
effektiv, brukervennlig og ikke minst lett å manøvrere.

• Keramiske stempler og messingtoppstykke
• Lett omkobling mellom 230V og 400V
• Lavt tyngdepunkt med 4 store hjul
• 3 x 230V 25 amp
• Velegnet til ca 5 timers rengjøring om dagen
• Utvendig drivstoffmåler
• Anti kalk system

Pumpetrykk

210 
bar

Vannmengde

1100
l/t

8+0
Anbefalt timeforbruk pr. dag

8+0
Anbefalt timeforbruk pr. dag
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MH 7P-180/1260 FA
Til de aller mest krevende oppgavene
Artikkelnr.: 107146981

Varmtvannsvasker Den optimale løsningen for 
tunge rengjøringsoppgaver

• Høyeffektiv 4-polet motor
• Utvendig drivstoffmåler
• Sikkerhetsfunksjon som varsler lavt oljenivå
• Keramiske stempler og messingtoppstykke
• Lett omkobling mellom 230V og 400V
• Lavt tyngdepunkt med 4 store hjul
• 3 x 230V 32 amp
• Anti kalk system

Pumpetrykk

180
bar

Vannmengde

1260 
l/t

8+0
Anbefalt timeforbruk pr. dag
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SH SOLAR 7P-180/1200D 
Dieseldrevet stasjonær varmtvannsvasker

Artikkelnr.: 107370070

• EcoPower brenner: Effektivitet 92%
• Automatisk start/stopp med forsinkelse.
• Keramiske stempler og messingtoppstykke.
• Perfekt for tøff vasking.
• Galvanisert og pulverlakkert chassis
• Quick service

Pumpetrykk

180
bar

Vannmengde

1200 
l/t

8+0
Anbefalt timeforbruk pr. dag
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Med et stasjonært anlegg oppnår 
du følgende fordeler:
• Anlegget er på forhånd innstilt slik at det passer nøyaktig til

de rengjøringsoppgavene som skal løses, på den måten er det
ikke nødvendig for den enkelte bruker å justere ytterligere på
maskinen. På denne måten begrenses risikoen for operatørfeil
og rengjøringsmiddelforbruket er under kontroll, samtidig som
behov for opplæring reduseres vesentlig.

• Man slipper å transportere maskinen fra den ene enden
av fjøset til den andre.

• Man slipper å koble opp strøm, vann og maskin.
• Rask opp og ned kobling.
• Investering av et større antall mobile høytrykksvaskere for å

dekke hele spekteret av rengjøringsbehov er unødvendig.
• Lave servicekostnader.
• Med fl ere uttak i fjøset slipper man lange slanger som hekter seg

opp, og slites unødvendig.
• Hurtigkoblinger på hvert uttak.
• Med et høytrykksvaskeanlegg kan en legge ut rengjøringsmidler

direkte fra det enkelte uttak. På denne måten sparer en transport
av rengjøringsmiddel- enten det er snakk om manuell- eller
transport i rørsystemet.

Rørgate med kulekran og hurtigkobling. P400 gulvvasker for effektiv vask av spaltegulv.

Røranlegget i taket. Effektivt skumlegging med skumsprayeren.
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Nilfi sk stasjonære produkter er blant de mest effektive, fl eksible og kostnadsbesparende på markedet. Nilfi sk tilbyr 
et komplett program med varmtvannsvaskere og kaldtvannsvaskere, tilbehør og installasjonsløsninger.

Nilfi sk gir deg ikke bare et standard produkt – vi hjelper deg også med å kartlegge nøyaktig hva 
rengjøringsbehovet ditt er, slik at du får din egen helt skreddersydde løsning. Kontakt oss og la oss sammen fi nne 
den perfekte løsningen som passer nøyaktig til ditt behov.

Nilfi sk stajonære varmtvannsvaskere kan leveres med fl ere typer oppvarming av vann: diesel, gass eller elektrisk.

Alle Nilfi sk stasjonære høytrykksvaskere har samme uovertrufne teknologi som det mobile produktprogrammet 
som gjør alle Nilfi sk produktene både kostnadseffektive, driftssikre og servicevennlige. En virkelig pålitelig 
samarbeidspartner til din fjøsvask.

Med en stasjonær høytrykksvasker, er det også mulighet for fl ere brukere samtidig.

Se ekstrautstyr lenger bak i katalogen

Vi bruker rør og koblinger i syrefast AISI 316
Ta kontakt med Fjøssystemer AS så gir vi deg et uforpliktet tilbud på 
komplett vaskeanlegg.
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Pumpetrykk

150
bar

Vannmengde

650
l/t

Pumpetrykk

200
bar

Vannmengde

1050 
l/t

I landbruks-, matvare-, transportindustrien, 
samt i mange andre hjørner av norsk næringsliv 
er rengjøring en viktig del av hverdagen for å 
leve opp til lovmessige krav, og for å sikre at 
materiell virker effektivt og holder lenge. Her 
står høytrykksvaskeren høyt i kurs. 
Uansett om skitten sitter fast, eller det er mye av den, kan 
henholdsvis høyt trykk eller høy vannmengde sikre at skitten 
forsvinner raskt og effektivt. Samtidig er høytrykksvaskeren 
lett å håndtere for de fleste, og krever minimalt med krefter. 

Det er en trygghet å stå med et arbeidsredskap som er 
utviklet og forfinet gjennom årtier, og som lever opp til de 
lovkrav som blir stilt. I dag er Nilfisk den eneste produsenten 
av varmtvannsvaskere med godkjent EU ‘boiler efficient’ label 
på maskinene. Maskinene lever opp til EU’s krav om energi-
utnyttelse, med en vasker som holder en stabil temperatur 
og dermed kan levere de 55 grader som skal til for å løse 
opp fett og olje. Ikke bare ved høyt trykk, men også ved 
store vannmengder. Samtidig varmer vaskeren raskt opp, 
så irriterende ventetid og økte kostnader minimeres. 

HVILKEN VASKER SKAL DU VELGE? 
Den riktige høytrykksvaskeren til bedriften avhenger av 
oppgaven, eller rettere sagt: oppgavene. Daglig rengjøring 
av de samme store områdene taler for et stasjonært multi-
trykkanlegg, hvor flere kan koble seg på fastmonterte rør 
og rengjøre på samtidig. Trykk og vannmengde styres fra de 
respektive spylelansene. Er oppgavene mer spredt i bedriften, 
utendørs eller på farten i form av tak- eller terrasseservice, 
så er en eller flere bensin- eller dieseldrevne transportable 
høytrykksvaskere eller spesialbygde hengere løsningen. Gå 
etter den vaskeren som har temperatur, trykk og vannmengde 
til å løse den største av oppgavene i bedriften. Når vaskeren 
kan klare den største oppgaven, så er det bare å justere 
vann mengde, trykk, temperatur og tilbehør når du skal gjøre 
de litt mindre oppgavene. 

LØSNINGER TIL ALLE OPPGAVER 
For at du kan få mest glede av din høytrykksvasker, tilbyr vi et 
gjennomtenkt utvalg av tilbehør som gjør at du kan optimere 
din høytrykksvasker, så den passer akkurat til ditt rengjørings-
behov og oppgaven løses enklere. For eksempel med den 
innovative 4-i-1 lansen som har fire forskjellige typer dyser og 
klarer de fleste rengjøringsoppgaver. Det er lett å skifte dyse 
så rengjøringen kan gjennomføres enda mer effektivt. Eller 
korte lanser til trange steder, fat og mye mer. Og visste du at 
man også kan bruke høytrykksvaskeren til å suge hundrevis av 
liter vann ut av et basseng på under et minutt, eller fjerne rust 
og maling ved hjelp av sandblåsing. Men det er ikke det 
eneste. Med såpefunksjonen kan du tilsette såpe til vannet og 
såpe inn dine elementer med det trykk og den temperatur du 
ønsker. La det sitte litt og så spyle av, for f.eks å stå med en 
ren flåte av lastbiler og varevogner i en håndvending.

Rengjøring er kanskje ikke verdens morsomste oppgave. Men 
med Nilfisk får du et flottere resultat, raskere – og det med 
kvalitetsmaskiner som er klare til å jobbe hardt dag etter dag. 
Det gjør det litt morsommere. 

MC 2C 150/650 XT
1-fas kaldtvannsvasker til
semi-profesjonelt bruk
Artikkelnr.: 128470138

God rengjøringseffekt, profesjonelt spyleutstyr, 
lett å oppbevare og manøvrere. 

• Automatisk start/stopp
• Int. rengjøringsmiddeltank: 2 liter
• Intern kjemiinjektor
• 4-i-1 lanse
• Slangetrommel med 15 meter

Høytrykkslange

MC 5M-200/1050 XT 
Designet til hardt arbeid
Artikkelnr.: 107146715

Robust, pålitelig høytrykksvasker med 
rengjøringsmiddel ombord, så du slipper 
å bære det med rundt

• Slangetrommel med 15 meter
høytrykkslange

• Inkl. skumsprayer (9-16 liter/min)

8+0
Anbefalt timeforbruk pr. dag

8+0
Anbefalt timeforbruk pr. dag
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Pumpetrykk

150
bar

Vannmengde

650
l/t

Pumpetrykk

200
bar

Vannmengde

1050 
l/t

I landbruks-, matvare-, transportindustrien, 
samt i mange andre hjørner av norsk næringsliv 
er rengjøring en viktig del av hverdagen for å 
leve opp til lovmessige krav, og for å sikre at 
materiell virker effektivt og holder lenge. Her 
står høytrykksvaskeren høyt i kurs. 
Uansett om skitten sitter fast, eller det er mye av den, kan 
henholdsvis høyt trykk eller høy vannmengde sikre at skitten 
forsvinner raskt og effektivt. Samtidig er høytrykksvaskeren 
lett å håndtere for de fleste, og krever minimalt med krefter. 

Det er en trygghet å stå med et arbeidsredskap som er 
utviklet og forfinet gjennom årtier, og som lever opp til de 
lovkrav som blir stilt. I dag er Nilfisk den eneste produsenten 
av varmtvannsvaskere med godkjent EU ‘boiler efficient’ label 
på maskinene. Maskinene lever opp til EU’s krav om energi-
utnyttelse, med en vasker som holder en stabil temperatur 
og dermed kan levere de 55 grader som skal til for å løse 
opp fett og olje. Ikke bare ved høyt trykk, men også ved 
store vannmengder. Samtidig varmer vaskeren raskt opp, 
så irriterende ventetid og økte kostnader minimeres. 

HVILKEN VASKER SKAL DU VELGE? 
Den riktige høytrykksvaskeren til bedriften avhenger av 
oppgaven, eller rettere sagt: oppgavene. Daglig rengjøring 
av de samme store områdene taler for et stasjonært multi-
trykkanlegg, hvor flere kan koble seg på fastmonterte rør 
og rengjøre på samtidig. Trykk og vannmengde styres fra de 
respektive spylelansene. Er oppgavene mer spredt i bedriften, 
utendørs eller på farten i form av tak- eller terrasseservice, 
så er en eller flere bensin- eller dieseldrevne transportable 
høytrykksvaskere eller spesialbygde hengere løsningen. Gå 
etter den vaskeren som har temperatur, trykk og vannmengde 
til å løse den største av oppgavene i bedriften. Når vaskeren 
kan klare den største oppgaven, så er det bare å justere 
vann mengde, trykk, temperatur og tilbehør når du skal gjøre 
de litt mindre oppgavene. 

LØSNINGER TIL ALLE OPPGAVER 
For at du kan få mest glede av din høytrykksvasker, tilbyr vi et 
gjennomtenkt utvalg av tilbehør som gjør at du kan optimere 
din høytrykksvasker, så den passer akkurat til ditt rengjørings-
behov og oppgaven løses enklere. For eksempel med den 
innovative 4-i-1 lansen som har fire forskjellige typer dyser og 
klarer de fleste rengjøringsoppgaver. Det er lett å skifte dyse 
så rengjøringen kan gjennomføres enda mer effektivt. Eller 
korte lanser til trange steder, fat og mye mer. Og visste du at 
man også kan bruke høytrykksvaskeren til å suge hundrevis av 
liter vann ut av et basseng på under et minutt, eller fjerne rust 
og maling ved hjelp av sandblåsing. Men det er ikke det 
eneste. Med såpefunksjonen kan du tilsette såpe til vannet og 
såpe inn dine elementer med det trykk og den temperatur du 
ønsker. La det sitte litt og så spyle av, for f.eks å stå med en 
ren flåte av lastbiler og varevogner i en håndvending.

Rengjøring er kanskje ikke verdens morsomste oppgave. Men 
med Nilfisk får du et flottere resultat, raskere – og det med 
kvalitetsmaskiner som er klare til å jobbe hardt dag etter dag. 
Det gjør det litt morsommere. 

MC 2C 150/650 XT
1-fas kaldtvannsvasker til
semi-profesjonelt bruk
Artikkelnr.: 128470138

God rengjøringseffekt, profesjonelt spyleutstyr, 
lett å oppbevare og manøvrere. 

• Automatisk start/stopp
• Int. rengjøringsmiddeltank: 2 liter
• Intern kjemiinjektor
• 4-i-1 lanse
• Slangetrommel med 15 meter

Høytrykkslange

MC 5M-200/1050 XT 
Designet til hardt arbeid
Artikkelnr.: 107146715

Robust, pålitelig høytrykksvasker med 
rengjøringsmiddel ombord, så du slipper 
å bære det med rundt

• Slangetrommel med 15 meter
høytrykkslange

• Inkl. skumsprayer (9-16 liter/min)

8+0
Anbefalt timeforbruk pr. dag

8+0
Anbefalt timeforbruk pr. dag
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Pumpetrykk

180
bar

Vannmengde

2400
l/t

SC DUO 7P-180/2400 
Stasjonært 2-pumpe høytrykksvaskeranlegg 
til krevende rengjøring
Artikkelnr.: 107340620

Utviklet til krevende rengjøring i melkerom, grisebinger 
og staller. Eller til produksjonsutstyr, samlebånd og 
oppbevaringstanker i næringsmiddelindustrien og 
legemiddelindustrien. Fleksibelt system som kan 
brukes av en eller to brukere som arbeider samtidig. 

• Motor med 1450 o/min, keramiske
stempler og dobbelte kulelager

• Varsellampe til kontroll av lav oljestand i pumpen
• Timeteller og service indikatorlampe

Pumpetrykk

180
bar

Vannmengde

1200 
l/t

SC UNO 7P-180/1200
Stasjonær kaldtvannsvasker

Artikelnr.: 107340541

• Inngangsvann max. 80 °C
• 3 keramiske stempler og messingtoppstykke.
• Perfekt for tøff vasking

8+0
Anbefalt timeforbruk pr. dag

Pumpetrykk

200
bar

Vannmengde

1050 
l/t

SC UNO 5M-200/1050
Stasjonær kaldtvannsvasker

Artikelnr.: 107340512

• Inngangsvann max. 60 °C (med vanntank)
• Inngangsvann max. 80 °C (direkte vannkobling)
• 3 keramiske stempler og messingtoppstykke
• Perfekt for medium tøff vasking

8+0
Anbefalt timeforbruk pr. dag

8+0
Anbefalt timeforbruk pr. dag
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HydroScrub 
P300 P+H
Artikkelnr.: 106403187

Overflatevasker til mindre 
rengjøringsoppgaver.  
Leveres inkl. 6 forskjellige dyser.  
Til høytrykksvaskere på max 200 
bar og en vannmengde på  
420-750 l/min.

Dobbel lanse 
uten dyse
Artikkelnr.: 106402150

10cm

HydroScrub P400 
Artikkelnr.: 106403157

Gulvvasker for større flater.
Passer for spaltegulv.
Modellen leveres uten dyse

Teleskoplanse
Enkel å justere  
opp til 5,6 meter

Artikkelnr.: NO15192986
Leveres uten dyse

Flexilanse
Enkel å justere 

Artikkelnr.: NO15192985
Leveres uten dyse

Slangetrommel
Artikkelnr.: 106403131

Veggmontert med 20m 
høytrykkslange.  
Automatisk inntrekk  
av slange

Skumsprayer
Artikkelnr.: 106408234

Dyse .0370 1 l. kanne. 
Genererer et tykt skum  
som blir sittende på 
overflaten
Min./max vannmengde: 
6,0-9,0 l/min

Skumsprayer
Artikkelnr.: 106408235

Dyse .0550 1 l. kanne. 
Genererer et tykt skum 
som blir sittende på 
overflaten
Min/max vannmengde: 
9,0-16,0 l/min

Skumsprayer
Artikkelnr.: 106408236

Dyse .0950 1 l. kanne. 
Genererer et tykt skum  
som blir sittende på overflaten
Min/max vannmengde:  
16,0-24,0 l/min

Kanne med lokk
Artikkelnr.: 107141635

2, 5 liter

Tilbehør høytrykksvaskere Ror-og kloakkrenser
Artikkelnr.:  6401266

MAR0016003 - [NO] Catalog Fjøssystemer_MAR0015938_NO Dysrkun DM 10 pages_03.indd   8 10/15/2018   3:49:43 PM



AERO 21-21 PC
Artikkelnr.: 107406601

Profesjonell lettvekts våt-/tørrsuger Til industrien, 
bilbransjen samt bygg- og anleggssektoren. Leveres 
med: Sugeslange, forlengerrør og 4 munnstykker. 
Adapter til el-verktøy 

• Blåsefunksjon
• Push&Clean fi lterrensesystem
• Beholdervolum 20L
• Uttak for el-verktøy med aut.

Start/stopp av støvsuger

Beholder

25
liter

Luftmengde

3600
l/min

Vakuum

210
mbar

AERO 21-01 PC 
Kompakt våt-/tørrsuging med AERO 21
Artikkelnr.: 107406600

AERO 21 er den minste i AERO-serien i et kompakt 
design med semiautomatisk Push&Clean 
fi lterrensesystem, blåsefunksjon og praktisk 
oppbevaring av tilbehør.

Leveres med: Sugeslange, 
forlengerrør og 3 munnstykker.
PET-fl eece fi lterelement. Vekt: 7,5 kg.
5 stk fl eece poser + 1 stk PU fi lter 302002404

Beholder

20 
liter

Luftmengde

3600
l/min

Vakuum

210
mbar

ATTIX 961-01 
To-motors våt-/tørrsuger til krevende daglige 
oppgaver
Artikkelnr.: 302002900

Med Push&Clean semiautomatisk fi lterrensesystem.
Leveres med: Universal sugeslange. 
Rørbøy. Forlengerrør i rustfritt stål. 
2 munnstykker. PET Nano-fi ber fi lterelement.
5 stk fl eece poser 302002892

Beholder

70
liter

Luftmengde

3600
l/min

Vakuum

250
mbar

MAXXI II 75-2 WD
Kraftig 2-motors våt-/tørrsuger med stort
beholdervolum
Artikkelnr.: 107405169

Leveres med: Sugeslange med rørbøy, forlengerrør 
og 3 munnstykker. 75 l beholder. Vekt: 28 kg.
5 stk fl eece poser 302005892

Beholder

75 
liter

Luftmengde

4320
l/min

Vakuum

210
mbar

Støv er ikke bare støv. Det kan inneholde farlige partikler som påvirker helsen, 
og på sikt kan forårsake astma, kreft og kols. I landbruket sliter mange med 
allergi og luftveisplager, bønder puster inn store mengder støv når de arbeider 
i fjøset eller med korn og høy.
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SW250 920
- Imponerende effektiv
Artikkelnr.: 50000494

Det har aldri vært enklere å holde lokalene i god og 
innbydende stand for kunder og medarbeidere. Nilfi sk 
gå-bak feiemaskin er imponerende effektiv både på 
uteplasser og innegulv. Den samler opp og fjerner 
støv, smuss, sand, spiker, bolter, sigaretter og så videre 
opptil seks ganger raskere enn en manuell feiekost.

• Støvfi lter følger med for
bedre støvkontroll

• Stor avfallsbeholder
med bærehåndtak

Kapasitet (teoretisk)

2800
m²/t

Feiebredde

920
mm

Avfallsbeholder

38
liter

SW 750 KOMPLETT
Enkel og lydsvak feiing
Artikkelnr.: 908 4701 010

Nilfi sk SW750 er en allsidig batteridrevet feiemaskin 
med kjøremotor. Den er ultrakompakt, så den enkelt
kan komme til over alt. Polyesterfi lter er standard.

• Kjøremotor
• Innebygget lader og batteri
• ILydsvak - kun 59 dB(A)
• Opptil 2 timers arbeidstid på standard batteri

og 3,5 timer på stort batteri (tilbehør)

Kapasitet (teoretisk)

2880 
m²/t

Feiebredde

720
mm

Avfallsbeholder

60
liter

Vi vet at forskjellige kunder har forskjellige 

behov for service. Når du inngår en service-

avtale med Nilfi sk, har du mulighet til å 

velge mellom forskjellige serviceløsninger: 

Nilfi sk STANDARD
Nilfi sk PLUS
Nilfi sk PREMIUM

Løsningene omfatter fra 1-4 årlige 

servicebesøk, mulighet for 24 timers 

responstid mv. 

LANDSDEKKENDE SERVICE

TLF. 22 75 17 75

SERVICE & VEDLIKEHOLD
Registrer din nye rengjøringsmaskin og 
tegn en serviceavtale, så får du GRATIS 
servicesjekk og utvidet garanti. 

STANDARD PLUS PREMIUM
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