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Produkt Sida

Städ o Industri



Svabb-och städvagnar

S-systemvagn stor D
Stor ergonomisk städvagn med generösa utrym-
men för utrustning. Främst avsedd för stora städ-
områden.

S-systemvagn liten

Liten ergonomisk städvagn som passar till de 
flesta städområden.

S-pressvagn

En robust, smidig och ergonomisk städvagn med 
rationell placering av svabbpress för både fot och 
hand.

S-trappvagn

En lättmanövrerad trappvagn med stora stadiga 
punkteringsfria hjul för smidiga transporter mel-
lan trapphus.

Städvagn Ekonomi

Liten enkel vagn för trånga utrymmen. Grepp-
vänliga handtag.

Moppkorg

Sopsäckshållare 4-pack

Artikelnr Antal/förp

226037 1

Artikelnr
Längd 
mm

Bredd 
mm

Höjd m
Antal/
förp

Artikelnr
Längd 
mm

Bredd 
mm

Höjd mm
Antal/
förp

226039      930         580      1090          1

Artikelnr
Längd 
mm

Bredd 
mm

Höjd mm
Antal/
förp

226040      920         560       1110          1

Artikelnr
Längd 
mm

Bredd 
mm

Höjd mm
Antal/
förp

226041      698         540        1030         1

Artikelnr Storlek cmAntal/förp

226045 40 1

226046 60 1

Artikelnr Antal/förp

226052 1

S-vagn miniclean

Liten men tuff Städvagn 

Artikelnr
Längd 
mm

Bredd 
mm

Höjd m
Antal/
förp

62532017                 540      1030          1

226038       900        580       1090           1

Nilfisk
Advance

setting standards

S-systemvagn stor 

Activa Method Mini Städvagn

Artikelnr Antal/förp

29-102

Det här är städvagnen för dig som har mopp-
tvättmaskin och preparerar allt städmaterial i 
förväg via maskinen. Smart Method städvagn 
har två färgkodade hinkar med lock, två 
mopplådor för preparerade moppar samt två 
stora tvättpåsar. Säckhållare för 125liters-
säckar, steglöst reglerbar i höjdled. Kullagrade 
125-millimetershjul med rundad körbana, 
varav ett är med broms. Handtaget är 
ergonomiskt utformat och steglöst regler-bart i 
höjdled. 

Vagnens mått (LxBxH): 1160 x 630 x 1135 
mm. 
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Den här vagnen väljer du till det mindre städ-
objektet där det räcker med endast en mopp-
storlek. Vagnen är utrustad med en hink med 
lock för preparerade dukar, moppbox med lock 
för preparerade moppar samt en liten 
tvättpåse. Säckhållare för 70-literssäckar. 
Styret är steglöst reglerbart i höjdled. 100-
millimeters kullagrade hjul varav ett med 
broms.

Mått:(LxBxH) 800 x 600 x 1135 mm

Artikelnr Antal/förp

29-101 1

Piccolino Städvagn

Piccolino är vagnarna för dig med det 
minimala städutrymmet. Piccolino Städvagn 
är till för dig som preparerar ditt städ-material 
i städutrymmet i förväg. Med ett enkelt 
handgrepp vänds styret och säck-hållaren ett 
halvt varv. Vagnmåtten blir då endast 47 x 53 
cm!

Mått:(LxBxH) 940 x 530 x 980mm

Artikelnr Antal/förp

29-440 1

Piccolino Våtvagn

Piccolino är vagnarna för dig med det 
minimala städutrymmet. Piccolino Våtvagn är 
vagnen för dig som preparerar ditt städ-
material direkt från städvagnen.

Mått:(LxBxH) 940 x 530 x 980mm

Artikelnr Antal/förp

29-441 1

Activa Methodvagn

Synergy 3000

Den flexibla städvagnen där de flesta till-behör 
kan flyttas om i plats och höjd. Detta är 
speciellt fördelaktigt när det gäller att få en 
anpassad arbetshöjd för pressutrust-ningen. 
Vagnen har 125-millimeters kul-lagrade hjul, 
varav ett är bromsat.

Vagnen är i detta utförande anpassad för dig 
som preparerar mopparna direkt på vagnen. 
Synergy 3000 kan utrustas med ett stort antal 
tillbehör 

Mått:(LxBxH) 1180 x 600 x 1200mm

Artikelnr Antal/förp

29-172 1

Fastighetsvagn Robust Städklar

Fastighetsvagn Robust tål speciellt tuffa tag. 
De punkteringsfria bakhjulen är hela 40 cm 
höga och framhjulen har ett extra stort 
mellanrum mellan hjul och gaffel så att du lätt 
kan rensa hjulet från snö med ett 
redskapsskaft. Fastighetsvagn Robust finns i 
två utföranden; en städklar och en för 
våtmoppning direkt från vagnen.

Mått:(LxBxH) 940 x 550 x 1050mm

Artikelnr Antal/förp

29-184 1

Speedo Exclusive 1Våtvagn

Speedo Exclusive är en robust vagn som 
håller hög klass både i kvalitet och design. 
Vagnen är utrustad med 100 mm hjul med 
dubbla kullager och tvåvägsbroms. Kraftig 
konstruktion som ger lång livslängd.

Artikelnr Antal/förp

29-032 1

Säckvagn LEO

Säckvagn Leo är en stabil säckvagn för 125-
literssäckar som kan anpassas med olika färger 
på locket för källsortering. . Bottenplattan har 
kant så den samlar upp eventuell vätska från 
trasiga säckar. 
Finns med grönt, gult eller blått lock.
Mått:(LxBxH) 515 x 465 x 935mm

Artikelnr Antal/förp

29-023 1

Säckvagn Robust

Hopfällbar mycket praktisk säckvagn 125lit. 
Kan också användas som transportkärra.

Artikelnr Antal/förp

550100 1

Hopfällbar
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Fler städvagnar på sid: http://www.hygienteknik.se/Produkter/Stadvagnar/stadvagnar.htm Fler städvagnar på sid: http://www.nilfisk.se
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