
MC PE

Maksymalna mobilność
Czyszczenie zimną wodą wszędzie, gdzie jest to potrzebne



MC PE

Czyszczenie 
bez podłączenia 
do prądu z sieci 
nigdy nie było 
tak efektywne

AKCESORIA – Zwiększ wydajność myjki ciśnieniowej

Lanca PowerSpeed Plus
Dysza z obrotowym strumieniem 
podnosi wydajność czyszczenia dużych 
powierzchni. Zwiększa efektywność. 
Dostępne różne rozmiary dysz.

Zestaw do czyszczenia odpływów
Długość węża: 20 m DN10. 
Zaprojektowany do przetykania 
kanalizacji, toalet i rur.

Zestaw do piaskowania
Gumowa dysza. Idealne 
rozwiązanie, aby szybko i 
skutecznie usunąć farbę 
lub rdzę.

Zestaw do zasysania wody
Idealne rozwiązanie do opróżniania zalanych 
piwnic, zbiorników lub basenów z prędkością 
do 300 l/min. Może wyciągnąć do 20 mm 
szlamu, brudu, piasku, kamieni, glonów itp.

Filtr węża ssącego 
Zawiera zawór nożny do 
węża 3/8”(brak w zestawie).

Filtr zabrudzeń zasysanych
Rozmiar oczek: 0,8 x 0,32 mm 
Zawiera wąż o długości 3 m i 
średnicy 3/4”.

Filtr piaskowy (50μ), bez wspornika
Zabezpiecz pompę przed uszkodzeniami 
powodowanymi przez cząsteczki piasku 
i pyłu. Kluczowe wyposażenia w 
budownictwie i rolnictwie.

Bęben na wąż – MC PE
Łatwe przechowywanie i zabezpieczenie węża 
ciśnieniowego. Do węża 15 m DN8 lub 20 m 
DN6. W zestawie wąż przyłączeniowy 0,7 m.



Firma Nilfisk zawsze koncentruje się na tym, aby oferować najmocniejsze, 
najbardziej niezawodne i najwygodniejsze myjki wysokociśnieniowe na rynku. 
Nowa gama produktów MC PE jest dowodem na to, że to zaangażowanie jest 
nadal silne. Jeżeli chodzi o mobilną wydajność i niezależność, nasze rozwiązania 
zasilane paliwem zapewniają bezkonkurencyjną swobodę i elastyczność 
stosowania. Podnoszą produktywność i z łatwością rozwiązują szereg 
problemów związanych z czyszczeniem.

Zastosowane usprawnienia i nowe funkcje to także wyższa moc w 
celu zwiększenia ciśnienia; opony odporne na przebicia zapewniające 
łatwe transportowanie nawet po najtrudniejszych nawierzchniach 
i w terenie; konstrukcja izolująca wibracje w celu wyeliminowania 
niepożądanego ruchu maszyny i poprawy stabilności; system 
szybkozłączy Ergo służący do łatwego montażu i demontażu 
elementów maszyn. Te dodatkowe elementy w naszej, i tak już 
solidnej, konstrukcji myjki ciśnieniowej zapewniają wykonywanie 
pracy przy minimalnym wysiłku i z zachowaniem optymalnej 
wydajności w każdym miejscu.

PEŁNA NIEZALEŻNOŚĆ
Idealne rozwiązanie do zastosowań z zimną wodą w miejscach 
lub środowiskach, w których sieć zasilania prądem jest zbyt słaba 
lub niedostępna – myjki ciśnieniowe MC PE umożliwiają czyszczenie 
z dużą siłą bez żadnych ograniczeń. Urządzenia te mogą działać 
nawet bez podłączenia do sieci wodociągowej, ponieważ wszystkie 
produkty w ofercie są wyposażone w technologię ssącą, która może 
pobierać wodę z rzeki, studni lub zbiornika.

CZYSZCZENIE Z WYSOKĄ WYDAJNOŚCIĄ
Dzięki ciśnieniu w zakresie 160–290 bar oraz silnikom Honda/Kohler 
o mocy 5–13 KM, seria MC PE/DE z łatwością sprosta najtrudniejszym 
wyzwaniom związanym z czyszczeniem. Moc, trwałość i 
zrównoważony rozwój są przez nas traktowane priorytetowo i 
osiągamy je dzięki pomysłowym, bezkompromisowym projektom, 
niezależnie od tego, czy czyścisz narzędzia czy całe budynki.

ZBUDOWANE Z MYŚLĄ O TRWAŁOŚCI
Wszystkie modele są wyposażone w wytrzymałe i trwałe pompy do 
długotrwałego użytkowania w trudnych warunkach. Każda pompa 
jest wyposażona w termiczny zawór zrzutowy, który chroni przed 
przegrzaniem i uszkodzeniem, jeśli maszyna pozostanie włączona 
podczas przerwy operacyjnej. Niektóre pompy wyposażone są również 
w tłoki ceramiczne, co zapewnia maksymalną żywotność, a samo 
urządzenie wyposażone jest w lekką, odporną na wstrząsy ramę.

ERGONOMIA I WYGODA
Mycie ciśnieniowe może być istotnym zadaniem, zarówno pod 
względem wymagań czasowych, jak i wysiłku fizycznego, dlatego 
zaprojektowaliśmy serię MC PE, aby zapewnić wygodę pracy 
przez dłuższy czas. Łatwość manewrowania, miękkie uchwyty, 
opony odporne na przebicia i kompaktowa konstrukcja – wszystko 
to przyczynia się do łatwości użytkowania i zmniejsza obciążenia 
użytkownika.

STABILNOŚĆ OBSŁUGI
Dzięki zastosowaniu samochodowej technologii izolującej wibracje, 
myjki ciśnieniowe MC PE działają bez ryzyka niekontrolowanego 
przemieszczania się maszyny i związanych z tym wypadków, więc 
nie ma potrzeby ciągłego monitorowania położenia maszyny podczas 
pracy. Oprócz zapewnienia wygody w miejscu pracy konstrukcja 
izolująca wibracje przedłuża również żywotność maszyny i zmniejsza 
potrzebę serwisowania lub napraw – a także redukuje związane 
z tym koszty.

Idealne rozwiązanie:
• Do sprzątania budynków/placów 

budowy, w tym sprzętu i pojazdów
• Do sprzątania po pracach 

rzemieślniczych i malarskich, w tym 
narzędzi i sprzętu

• Do sprzątania w branży rolniczej, 
w tym sprzętu i terenu na zewnątrz 
budynków

• Dla firm sprzątających publiczne i 
prywatne place, z dostępem/lub bez 
do sieci elektrycznej/wodociągowej



Opis MC 2C 160/740 PET MC 3C 180/750 PET MC 4C 210/770 PEXT MC 5M 195/1000 DE
(DIESEL)

MC 5C 240/940 PE

Nr katalogowy 106404532 106404533 106404535 106174740 106404536

Ciśnienie pompy (bar/MPa) 160 180 210 195/19.5 240

Siła czyszcząca (kg/siłę) 3,5 3,8 4,1 5,3 5,4

Przepływ wody Qmax/Qiec (l/h) 670/740 690/750 690/770 1000/950 850/940

Pompa (RPM) 3400 3400 3400 1650 3400

Maks. temperatura wlotu (°C) 60 60 60 60 60

Napęd diesel - - - Yanmar L100 DE -

Napęd benzynowy Kohler SH265 Kohler CH270 Honda GX200 - Honda GX390

Ceramiczne tłoki - - - 3 3

Wymiary (DxSxW) (mm) 533 x 521 x 935 533 x 521 x 935 546 x 615 x 1021 750 x 680 x 850 546 x 615 x 1021

Ciężar (kg) 30,2 32,2 39,9 110 44,8

Rozmiar dyszy 0,0370 0,0400 0,0340 0,0530 0,0370

Opis MC 5C 280/1000 PE MC 5C 280/1000 PEXT MC 5M 280/1100 PE MC 5M 290/1050 
PE Cage

MC 7P 220/1120 
PE PLUS

Nr katalogowy 106404538 106404539 106404540 106404542 106174807

Ciśnienie pompy (bar/MPa) 280 280 280 290 220/22

Siła czyszcząca (kg/siłę) 6,5 6,5 7,1 6,9 6,1

Przepływ wody Qmax/Qiec (l/h) 950/1000 950/1000 1040/1000 1000/1050 1120/1010

Pompa (RPM) 3400 3400 1750 1750 1700

Maks. temperatura wlotu (°C) 60 60 60 60 80

Napęd diesel - - - - -

Napęd benzynowy Honda GX390 Honda GX390 Honda GX390 Honda GX390 Honda GX390

Ceramiczne tłoki 3 3 3 3 2,4

Wymiary (DxSxW) (mm) 668 x 572 x 1021 546 x 615 x 1021 713 x 572 x 1021 1295 x 762 x 955 1067 x 686 x 660

Ciężar (kg) 52 60 61 80 91.9

Rozmiar dyszy 0,0370 0,0370 0,0450 0,0400 0,0500

Dane techniczne

MC 2C -
160/740 PET

MC 3C -
180/750 PET

MC 4C -
210/770 PEXT

MC 5M - 
240/940 PE
280/1000 PE

MC 5C - 
280/1000 PEXT

MC 5M - 
250/1000 PE

MC 5M -
290/1500 Cage

MC 5M -
195/1000 DE

MC 7P -
220/1120 PE PLUS
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