Maskiner

ABENA
Din gulvvask-partner
I ABENA er vi totalleverandør til facility management-branchen. Vi tilbyder alle typer af
maskiner til både maskinel og automatisk rengøring – og vi samarbejder med verdens
førende brands for at sikre dig den bedste løsning til netop dit behov.
Vores brede sortiment består af innovative og yderst effektive rengøringsløsninger
med fokus på:
 Ergonomi
 Sikkerhed
 Brugervenlighed
 Miljø.

Professionel rådgivning til enhver udfordring

Foruden kvalitetsstærke maskiner forhandler vi alt tilbehør, reservedele og forbrugsvarer til
maskinerne, hvilket sikrer dig en total køreklar løsning ved modtagelsen af maskinen. Med
baggrund i vores mangeårige erfaring inden for området tilbyder vi ydermere professionel
rådgivning og vejledning til enhver rengøringsopgave og -udfordring. Vores specialkonsulenter
står klar til at optimere din arbejdsgang, højne rengøringseffektiviteten og samtidig give dig en
økonomisk gevinst ved at tilbyde dig den bedste løsning.

Diversey er førende i verden inden for produkter til professionel rengøring og hygiejne.
Denne position er opnået ved ikke kun at være leverandør, men også som partner for deres kunder.
Vælger du et produkt fra Diversey, er du sikret et produkt, der integrerer effektivitet, kvalitet
og bæredygtighed. Blandt en stor produktpotpourri finder du Diverseys TASKI rengøringsmaskiner.
TASKI er navnet på Diverseys brede sortiment af maskiner til alle typer af gulvrengøringsbehov.
TASKI-maskinerne produceres på Diverseys egne fabrikker i Münchwilen i Schweiz,
og sortimentet spænder fra skuremaskiner og støvsugere til ride-on kombinationsmaskiner.
TASKI er kendetegnet ved ergonomiske, brugervenlige maskiner med høj driftssikkerhed,
uovertruffen produktivitet og fremragende rengøringsresultater.

Diversey
Gulvvasker, Diversey TASKI
Varenummer

Model

Features

Volumen
af rum

Dimensioner

Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

1000006221

Swingo 755B Power
BMS

Walk-behind, 430 mm arbejdsbredde

40/40 l

1160x475x1195mm 1 / 1

Fleksibel kombinationsmaskine til mellemstore områder. TASKI swingo 755B giver den perfekte kombination af ydeevne og
manøvredygtighed. Fremragende rengøringsresultat og fantastisk opsugning giver rene og tørre gulve. Let at betjene med gennemtænkte
funktioner og med sine gule vedligeholdelsespunkter er maskinen let og overskuelig at til og afrigge. Maskinen har indbygget lader, træk på
hjul, automatisk børstetilkobling samt IntelliFlow som sikrer korrekt udlægning af vandopløsning på gulvet, baseret på maskinens hastighed.
Maskinen leveres inkl. batteri og lader. Der er mulighed for tilkøb af det automatiske doseringssystem, IntelliDose (1000008553), for at sikre
korrekt dosering af rengøringsmidler. Maskinen leveres uden børste (1000006833) eller rondelholder (1000004773) som derfor skal tilkøbes.

Gulvvasker, Diversey TASKI
Varenummer

Model

Features

1000008749

Swingo 855B
BMS

Walk-behind, 500 mm arbejdsbredde

Volumen
af rum

Dimensioner

40/40 l

1220x530x1195mm 1

Stk. pr. kll.

Fleksibel kombinationsmaskine med stor manøvredygtighed. TASKI swingo 855 er let at håndtere, og den store arbejdsbredde sikrer
maskinens effektivitet og giver fremragende rengøringsresultater. En 40 liter tank og det patenterede IntelliFlow system øger produktiviteten
væsentligt og mindsker de tidskrævende tankopfyldninger. Maskinen har indbygget lader, træk på hjul, automatisk børstetilkobling samt
IntelliFlow som sikrer korrekt udlægning af vandopløsning på gulvet baseret på maskinens hastighed. Maskinen leveres inkl. batteri og lader.
Der er mulighed for tilkøb af det automatiske doseringssystem, IntelliDose (1000008553), for at sikre korrekt dosering af rengøringsmidler.
Maskinen leveres uden børste (1000011818) eller rondelholder (1010001024) som derfor skal tilkøbes.

Gulvvasker, Diversey TASKI
Varenummer

Model

Features

Volumen
af rum

Dimensioner

Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

1000006222

Swingo 955B Power
BMS

Walk-behind, 550 mm arbejdsbredde

40/40 l

1180x600x1150mm 1 / 1

Fleksibel kombinationsmaskine til mellemstore områder. TASKI swingo 955B giver ekstra arbejdsbredde men er samtidig meget
manøvredygtig. Fremragende rengøringsresultat og fantastisk opsugning giver rene og tørre gulve. Let at betjene med gennemtænkte
funktioner og med sine gule vedligeholdelsespunkter er maskinen let og overskuelig at til og afrigge. Maskinen har indbygget lader, træk på
hjul, automatisk børstetilkobling samt IntelliFlow som sikrer korrekt udlægning af vandopløsning på gulvet, baseret på maskinens hastighed.
Der er mulighed for tilkøb af det automatiske doseringssystem, IntelliDose (1000008553), for at sikre korrekt dosering af rengøringsmidler.
Maskinen leveres uden børste 2 x (1000004776) eller 2 x rondelholder (1000007876) som derfor skal tilkøbes.

Gulvvasker, Diversey TASKI
Varenummer

Model

Features

1000008303

Swingo 2100 µicro Ride-on, 550 mm arbejdsbredde

Volumen
af rum

Dimensioner

Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

75/75 l

1380x580x1280mm 1 / 1

Ultra kompakt og særdeles effektiv mikro ride-on kombinationsmaskine til rengøring af store arealer. Den nye TASKI swingo 2100μicro
tilbyder en enestående ydeevne, som drager fordel af kombinationen af hastighed, pladsbesparelse, manøvredygtighed og en høj
tankkapacitet. Et helt nyt design i rengøringsfunktionalitet, som reducerer manuelt arbejde og giver problemfri rengøring på store og små
områder med det bedst mulige rengøringsresultat og en lav samlet ejerskabsomkostning. Maskinens lille størrelse gør, at den problemfrit kan
være i alle større elevatorer, så den kan bruges på alle etager på et site. Maskinen har en børstefunktion med 14 cm forskydning til højre,
så den vasker meget tæt på kanten. ntelliFlow som sikre korrekt udlægning af vandopløsning på gulvet baseret på maskinens hastighed.
Maskinen leveres inkl. batteri og lader Der er mulighed for tilkøb af det automatiske doseringssystem IntelliDose (1000008734) for at sikre
korrekt dosering af rengøringsmidler. Maskinen leveres uden 2 x børster (1000004776) eller 2 x rondelholder (1000007876) som derfor skal
tilkøbes.
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Vær med på rejsen mod en bedre og mere
effektiv rengøring ved hjælp af innovative
rengøringsprodukter!
i-team Danmark leverer innovative rengøringsprodukter til en lang række kundetyper og
situationer. Hvad enten du har behov for rengøring på hotelværelset, i klasselokalet eller
i detailhandlen, så har i-team Danmark en løsning, der passer til dig.
i-team Danmark bestræber sig på at gøre en reel forskel for brugerne af deres produkter,
og derfor fokuserer de på udvikling og design af avancerede rengøringsmaskiner, produkter
og værktøjer. Vælger du et produkt fra i-team Danmark, får du et produkt i topklasse, hvor
innovation, ergonomi og brugervenlighed er i højsædet.

i-team
Gulvvasker, i-Mop
Varenummer

Model

Features

Volumen af
rum
Dimensioner

1000011986

Lite

Walk-behind, 370 mm arbejdsbredde

3/4 l

Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

340x430x1200mm 1 / 10

i-mop Lite er det seneste – og mest fleksible – skud på i-teams stamme af gulvvaskemaskiner. Ligesom ved resten af i-mop serien får du
en maskine, der kombinerer den traditionelle moppes fleksibilitet med gulvaskemaskinens power. Det særlige ved i-mop Lite er, at der er
kræset ekstra meget for fleksibilitet, power og ikke mindst design og brugervenlighed. Maskinen er udstyret med større power end i-mop
XL versionen (i-mop Lite: 500 RPM / i-mop XL: 350 RPM). Det gør i-mop Lite ideel til rengøring, hvor du vil have et perfekt resultat - hver
gang. Maskinens design og performance gør at man reducere de samlede omkostninger på gulvrengøring (TCO). i-mop Lite er den perfekte
maskine til områder, hvor det kan være svært at komme til med en traditionel gulvvaskemaskine. i-mop Lite kan anvendes indendørs på alle
typer af overflader. Hvad enten du har brug for rengøring i børnehaver, svømmehaller, cafeer, klinikker eller frisørsaloner, er i-mop Lite et godt
og sikkert valg. Maskinen leveres komplet inkl. batteri og lader.

Gulvvasker, i-Mop
Varenummer

Model

Features

Volumen af
rum
Dimensioner

1999902118

XL PLUS

Walk-behind, 460 mm arbejdsbredde

4/5 l

Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

475x440x1200mm 1 / 3

Denne innovative gulvvasker kombinerer fleksibiliteten fra en gulvmoppe med kraften, hastigheden og rengøringsevnerne fra en industriel
gulvvaskemaskine. Det er vores i-mop, og den gør en kæmpe forskel, de steder den bliver brugt. Der er fortsat mange områder, der rengøres
med moppe og spand, fordi andre gulvmaskiner ikke er fleksible nok. i-mop gør det muligt at rengøre enhver overflade, med fri bevægelighed
og stor brugervenlighed. Ingen grænser eller begrænsninger. Denne maskine er ikke bare designet til rengøring, den er designet til at gøre
det bedre end alle konkurrerende maskiner. Med denne i-mop får du en højhastigheds-gulvvasker med to børster og et arbejdsområde på
46 cm, med en uforlignelig smidighed. De to modsat roterende børster giver dig en problemfri oplevelse og gør det muligt at kontrollere
maskinen selv med én hånd. Rengør rundt om og under ting, præcis som med en moppe. Den nye i-mop Plus- og Pro-serie har en ekstra
sensor til tanken med det brugte vand. Det betyder, at i-moppen lukker helt, når tanken er fuld. Desuden er Plus og Pro varianterne udstyret
med timer display og elektronisk afbryder der sørger for at motoren slukkes automatisk når imoppen kommer under 32 graders vinkel.
Maskinen leveres med medium/standard børster dog uden batterisæt (1000008325) og lader (1000008161), som derfor skal tilkøbes.

Gulvvasker, i-Mop
Varenummer

Model

Features

Volumen af
rum
Dimensioner

1999900710

XL PRO

Walk-behind, 460 mm arbejdsbredde

4/5 l

Stk. pr. kll.

475x440x1200mm 1

Denne innovative gulvvasker kombinerer fleksibiliteten fra en gulvmoppe med kraften, hastigheden og rengøringsevnerne fra en industriel
gulvvaskemaskine. Det er vores i-mop, og den gør en kæmpe forskel, de steder den bliver brugt. Der er fortsat mange områder, der rengøres
med moppe og spand, fordi andre gulvmaskiner ikke er fleksible nok. i-mop gør det muligt at rengøre enhver overflade, med fri bevægelighed
og stor brugervenlighed. Ingen grænser eller begrænsninger. Denne maskine er ikke bare designet til rengøring, den er designet til at gøre
det bedre end alle konkurrerende maskiner. Med denne i-mop får du en højhastigheds-gulvvasker med to børster og et arbejdsområde på
46 cm, med en uforlignelig smidighed. De to modsat roterende børster giver dig en problemfri oplevelse og gør det muligt at kontrollere
maskinen selv med én hånd. Rengør rundt om og under ting, præcis som med en moppe. Den nye i-mop Plus- og Pro-serie har en ekstra
sensor til tanken med det brugte vand. Det betyder, at i-moppen lukker helt, når tanken er fuld. Desuden er Plus og Pro varianterne udstyret
med timer display og elektronisk afbryder der sørger for at motoren slukkes automatisk når imoppen kommer under 32 graders vinkel. i-Mop
Pro har en belægning på skrubbedækket, der beskytter i-moppen mod salt og klorid hvilket gør den særlig velegnet til at rengøre faciliteter
ved svømmebassiner og strandområder. Maskinen leveres med medium/standard børster dog uden battersæt (1000008325) og lader
(1000008161), som derfor skal tilkøbes.

Gulvvasker, i-Drive
Volumen
af rum

Dimensioner

Inkluderet tilbehør

Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

Varenummer

Features

1999904124

Ride-on, 610 mm
Opladere, batterier, opbevaringstation til opladere og 1 stk.
58/55/5,5 l 1460x600mm
1/1
arbejdsbredde
i-Mop lite

i-drive er så meget mere end en batteridrevet kørende gulvvaske-maskine, der kan bruges til rengøring af store områder. Nøglefunktionen
ved i-drive er dens innovative design, og at den har en indbygget i-mop Lite, der gør det muligt for operatøren at hoppe af maskinen og
rengøre de områder, der ikke nås med den store maskine. Med to sæt batterier, er denne elegante maskine klar til at betjene dig 24/7. i-drive
kan også bruges som din personlige tankstation, hvor du kan hente rent ferskvand til vandtanken på din i-mop Lite. Når opsamlingstanken
på i-mop Lite er fuld, kan du tømme den i i-drive. Og så har i-drive naturligvis også et ekstra batteri til i-mop Lite. Med en drejeradius på kun
1,6 m er enheden meget fleksibel. Maskinen leveres komplet og klar til brug inkl. ladere, batterier, opbevaringsstation til lader, og 1 stk. køre
klar i-mop Lite.
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Nilfisk blev grundlagt i 1906 ud fra en vision om at fremstille og sælge produkter af højeste
kvalitet på verdensplan. I over 100 år har Nilfisk mødt markedernes og kundernes skiftende
behov med innovative produkter og løsninger. I dag tilbyder Nilfisk et omfattende sortiment af
premium rengøringsprodukter og eftersalgsservices til de professionelle markeder.
Nilfisk tilbyder innovative produkter og løsninger, som altid er førende inden for nutidens
rengøringsteknologi. Det betyder, at du med en løsning fra Nilfisk altid er sikret et produkt,
som giver dig en sikker, ren og produktiv dagligdag.

Nilfisk
Gulvvasker, Nilfisk
Varenummer

Model

Features

Volumen
af rum

Dimensioner

167930

SC351
Komplet

Walk-behind, 370 mm arbejdsbredde

11/11 l

730x475x450mm 1

Stk. pr. kll.

SC351 tilbyder gulvvask og tørring i alle retninger, med et imponerende børstetryk på 27 kg. Det er nemt at se, hvor anvendelig denne
funktion er i forhold til at gøre rent i trange områder, mellem og bag borde, hylder, møbler og i andre svært tilgængelige områder. SC351
repræsenterer den næste generation inden for rengøringsmaskiner, og bygger videre på mere end 100 års Nilfisk tradition, der er
kendetegnet ved pålideligt rengøringsudstyr af høj kvalitet. Gulvvaskeren passer perfekt til rengøring af hoteller, skoler og institutioner, mindre
butikker, kantiner og caféer. Drop kosten, skuremaskiner og store, dyre maskiner, opnå i stedet fantastiske resultater med SC351. Takket
være det kompakte design og foldbare håndtag er SC351 let at transportere og opbevare, selv når pladsen er begrænset. Aftageligt system
med to tanke med transparent plastiklåg og gummibeklædte håndtag, gør tankene nemme at bære. Maskinen leveres komplet og klar til
brug.

Gulvvasker, Nilfisk
Volumen
af rum

Varenummer

Model

Features

168527

SC401 43 BD
Komplet

Walk-behind, 430 mm arbejdsbredde 30/30 l

Dimensioner

Stk. pr. kll.

1180x458x1055mm 1

Den kompakte Nilfisk SC401 giver dig den hurtighed, nøjagtighed og brugervenlighed, du har brug for til bedre rengøring af gulve. Samtidig
har den effektive maskine et ekstremt lavt lydniveau, så rengøringen kan gennemføres i dagtimerne – selv i lydfølsomme områder. SC401 er
designet og fremstillet med vores afprøvede og godkendte Nilfisk teknologi, og øger produktiviteten i den daglige rengøring, f.eks. i kontorer,
butikker, hoteller, skoler, hospitaler og værksteder. Den høje og ensartede ydelse sikres af det 43 cm brede børstedæk der kan udstyres
med børste eller rondel. Takket være den buede letvægtssugefod, efterlades gulvet altid helt tørt - og den effektive rengøringsydelse holder i
lang tid: Op til 4 timers kontinuerlig vask og optørring på et fuldt opladet batteri, og op til 100 minutter før rentvandstanken skal genopfyldes.
Maskinen er brugervenlig og kræver ganske lidt træning. De 4 hjul gør SC401 nem at manøvrere, og OneTouch™ -knappen aktiverer
alle funktioner med et enkelt klik. Desuden kan rengøringsindstillingerne ændres undervejs med tre enkle knapper på betjeningspanelet.
Maskinen kan leveres i en batteridrevet version eller med ledning. Batteriudgaven er også tilgængelig med køremotor, der sikrer en bedre
ergonomi og komfort for brugeren. Maskinen leveres komplet og klar til brug.

Gulvvasker, Nilfisk
Volumen
af rum

Varenummer

Model

Features

168049

SC500 53 B
Komplet

Walk-behind, 530 mm arbejdsbredde 45/45 l

Dimensioner

Stk. pr. kll.

1277x720x1063mm 1

SC500 er en gulvvasker, der er omhyggeligt konstrueret til at forbedre produktiviteten og reducere dine samlede rengøringsomkostninger.
Væsentlige fordele opnås via stor brugervenlighed og en række smarte funktioner, der gør det muligt at bruge gulvvaskeren i dagtimerne med
det lavest mulige forbrug af vand og rengøringsmidler. Mængden af vand og rengøringsmiddel reguleres automatisk i forhold til maskinens
hastighed, og det øger produktiviteten. Ved at anvende denne funktion, der sikrer et ensartet rengøringsresultat og optimerer forbruget
af vand og rengøringsmiddel, kan brugeren fokusere på at få opgaven løst. Gulvvaskeren har flere funktioner, der er med til at reducere
rengøringsomkostningerne. Det miljøvenlige Nilfisk Ecoflex-doseringssystem giver mulighed for stor fleksibilitet ved brug af rengøringsmidler,
herunder gulvvask med vand alene, ved et enkelt tryk på en knap. Desuden er SC500 så støjsvag, at der er gode muligheder for at rengøre
i dagtimerne og dermed spare omkostninger. SC500 REV™ versionen med orbital rengøringsteknologi, angriber hurtigt og effektivt snavset
fra flere retninger, og efterlader gulvet renere - i én arbejdsgang. SC500 REV™ kører dobbelt så langt på en tankfuld vand og slider markant
mindre på rondellerne. Maskinen leveres komplet og klar til brug.

Gulvvasker, Nilfisk
Varenummer

Model

Features

Volumen
af rum

Dimensioner

162132

SC2000 53 B
Komplet

Ride-on, 530 mm arbejdsbredde

70/70 l

1270x550x1020mm 1

Stk. pr. kll.

SC2000 er en micro ride-on gulvvasker til samme pris som en walk-behind model. SC2000 gulvvaskeren øger arbejdskomforten markant,
sammenlignet med walk-behind maskiner. Perfekt til rengøring i kontorer, supermarkeder, sportshaller, indkøbscentre, restauranter, hoteller,
hospitaler og skoler. SC2000 har en arbejdshastighed på 6 km/time - sammenlignet med ca. 4 km/time for en walk-behind gulvvasker,
hvilket er med til at øge produktiviteten og reducere rengøringsomkostningerne. Den kompakte gulvvasker er let at manøvrere selv i snævre
områder. Lydsvag-indstillingen med et ultralavt støjniveau, giver mulighed for rengøring i dagtimerne, selv i støjfølsomme områder. To-nøgle
systemet sikrer desuden minimal spildtid: Risikoen for operatørfejl reduceres med en blå operatørnøgle til basisindstillingerne og en gul
superbruger-nøgle med fuld adgang til alle indstillinger. 70-liters tank kapacitet giver op til 120 minutters driftstid, hvilket reducerer nedetiden i
forbindelse med tømning og optankning. Produktiv: 53 cm vaskebredde og høj hastighed (6 km/t). SC2000 har indbygget doseringssystemet
EcoFlex som sikre korrekt dosering af rengøringsmidler. Maskinen leveres komplet og klar til brug.
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Servicecenter
ABENAs servicecenter består af interne servicemedarbejdere samt udkørende
serviceteknikere. ABENA har servicecentre i henholdsvis Taastrup og Aabenraa.
Vi hjælper dig med det, du har behov for, for eksempel:







Opsætning og servicering af doserings- og rengøringsanlæg.
Rådgivning og behovsafdækning omkring valg af anlæg og kemi.
Opmærkning af slanger og udstyr.
Serviceaftale inklusive servicebesøg med faste intervaller.
Råd og vejledning fra ABENAs servicecenter.
Servicering af rengøringsmaskiner,

Egne udkørende
serviceteknikere
Landsdækkende
service

Tlf.: 7431 1414
Mail: servicebestilling@abena.dk
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