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Tisztában vagyunk szükségleteivel, azokkal a kihívásokkal, amelyekkel szembe kell néznie
munkakörnyezetében. A Nilfisk megfelelő megoldásokat kínál, hogy a termelékenységet javítsa,
így Ön teljes erőbedobással tud majd a munkájára fókuszálni.

Autóipar

Fémipar

A tisztaság üzletének meghatározó
része.

Megnövelt teljesítmény, tisztaság
és biztonság.

Hagyja, hogy segítsünk Önnek a
megfelelő munkahelyi atmoszféra kialakításában, üzletének optimalizálásában

A talajon összegyűlt por és kosz, valamint a gyárak padlóin felgyülemlett
olajos szennyeződések eltávolítása
erőteljesebb ipari tisztítást igényel.

A vásárlók kellemes és tiszta környezetbe való megérkezése elengedhetetlen. A Nilfisk segít abban, hogy Ön
teljes erőbedobással a vevőkre tudjon
fókuszálni.

A Nilfisk masszív tisztítóberendezései
könnyedén veszik ezt az akadályt,
könnyű és alapos tisztítást kínálnak
kevés karbantartás, de magas termelékenység fenntartása mellett.

Különböző tisztítási megoldásaink
direkt módon támogatják gazdasági
céljainak megvalósításában,értékei
megőrzésében, az állásidő, a karbantartási költségek csökkentésében, és ennek
következtében profitjának növelésében.

Ezeket a berendezéseket nagy
tartállyal és magas minőségű
levegőszűrőkkel látták el, hogy a
talajt a levegő szennyezése nélkül tisztítsák - ezáltal is egészségesebb,
higiénikusabb környezetet tartva fenn a
dolgozók számára.

Mezőgazdaság

Építőipar

A mezőgazdaság helyezi a legnagyobb
hangsúlyt a berendezésekre és kezelő
személyzetre

Az építőiparban mindennaposak a
kihívást jelentő takarítási feladatok

A sertéstelepektől kezdve a borászatokig
minden feladatra megfelelő megoldást
kínálunk.
Telepített rendszereket építünk be
mezőgazdasági épületekbe, raktárakba,
mobil gépeket pedig a külső területekre.
A magasnyomású gépektől, az ipari
porszívókig, és a padlótisztítókig, mobil
vagy telepített rendszerben kínáljuk eszközeinket, amelyek segítenek kielégíteni
a mindennapi munka során felmerült
igényeit.
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A festő-mázolóktól egészen a nagy
építtető cégekig minden munkatípusra
kínálunk gépeket.
Az építőipar az egyik legkeményebb
munkafeltételekkel szembenéző ipar
- gondoljunk csak a sokféle szennye
ződés típusra, vagy az egészségre
veszélyes porokra.
Az építőipar hatékony, robusztus és
ellenálló gépeket kíván meg, melyek
mobilak, könnyen tárolhatóak, egyszerű
használni őket és használatukkal minimálisra csökkenthető a robbanás kockázata.

Élelmiszeripar és
italgyártás
Egy biztonságos, tiszta felület elengedhetetlen követelmény az élelmiszer- és
italgyártásban.
A nem megfelelő vagy nem hatékony
tisztítás szennyezett termékeket eredményezhet - valamint növeli a termékvisszahívásokból adódó költségeket, és
csökkenti a márka megbízhatóságát.
A Nilfisk olyan gépeket kínál, melyek
kiemelkedő tisztítóereje a kihívásokkal teli környezetben is a legmagasabb
szintű takarítást teszi lehetővé. A nagy
tapadású padlófelületeken jobban
megragadnak az élelmiszeripari részecskék, ezáltal még gyakoribb tisztítást kívánnak meg ezen felületek.
Az élelmiszer- és italgyártási szektorban
a legmagasabb szintű higiénia kiemelt
prioritást élvez.

Nilfisk – mindig Önnel
Az emberek a világ minden táján, nap mint nap igénylik a
tiszta környezetet, munkahelyeket, intézményeket, gyárakat,
kórházakat, iskolákat, repülőtereket és otthonokat. Ahogy
nő a világ népessége, az életszínvonal is javul, növekszik
az igény a tisztaságra és a jobb életminőségre.
Több mint 110 éves, a tisztítástechnológiában szerzett
tapasztalatával a Nilfisk a folyamatos innovációt arra
hasznosítja, hogy szolgáltató partnerként termékeivel és
szakértelmével vezető szerepet töltsön be az iparban.
Megoldásaink, professzionális és privát alkalmazás esetén
egyaránt, a világ minden táján segítenek ügyfeleinknek tisztán
tartani létesítményeiket és otthonaikat. Ügyfeleinket a világ
vezető takarító technológiájával megerősítve megnyitjuk az utat
a biztonságosabb, tisztább és eredményesebb mindennapok
számára.

Elköteleztük magunkat amellett, hogy
környezetbarátabbá tegyük vállalkozását
A Nilfisk elkötelezett amellett, hogy az általunk kínált ipari és
takarítási szolgáltatásokhoz standardokat határozzunk meg.
A Nilfisk büszke arra, hogy aláírta az Egyesült Nemzetek
Globális Megállapodását és a Carbon Disclosure Project
(CDP) (CO2 kibocsátás) projektben is részt vesz. Következésképpen szorosan együttműködtünk beszállítóinkkal, hogy aláírják és elkötelezzék magukat az Egyesült Nemzetek Globális
Megállapodásának 10 alapelve mellett.

Belső energiafogyasztásunkra összpontosítunk, és hatékonyan
dolgozunk azon, hogy csökkentsük szén-dioxid-lábnyomunkat.
Gyártó létesítményeink az ISO 9001 és ISO 14001
környezetirányítási rendszer szerinti tanúsítással rendelkeznek,
ezenkívül részletes adatokat gyűjtünk és valamennyi,
gyárainkból származó kibocsátást monitorozunk.

Okosabbá tesszük vállalkozását
Napjainkban az új technológiák folyamatosan radikális változást hoznak az ipar számára. Ez a következő
években nagy hatással lesz arra is, hogyan végezzük
a tisztítást. A rendelkezésre álló adatok lehetővé teszik
a takarítási szükségletek előrejelzését; az automatizált megoldások pedig még hatékonyabb eredményt
nyújtanak, valamint a kapcsolódó termékek több, mint
700 képzett szerviz-technikusunk segítségével még
egyszerűbb és alaposabb karbantartást biztosítanak.
A Nilfisknél arra törekszünk, hogy vállalkozása számára
még több előnyt biztosítsunk technológiai fejlesztéseink által. Elkötelezett és képzett mérnökeink és kiváló
berendezéseink a világ minden táján azért dolgoznak,
hogy innovatív tisztítási technológiai megoldásokat
nyújtsunk az Ön számára. Biztosítjuk mindazt, amivel
az Ön tisztítási szükségleteit, igényeit a legmagasabb
szinten ki tudjuk elégíteni – most és a jövőben is. Ezért
vált küldetésünké, hogy az Ön vállalkozását sikeresebbé tehessük intelligens megoldásainkon keresztül.
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ROBOTIZÁLT PADLÓTISZTÍTÁS

A SZABADSÁG
JOBBÁ TESZ
A fejlesztések mögött álló több, mint 100 éves tisztítás-technológiai
tapasztalatunk és a napjainkban rohamosan fejlődő robotika ötvözésével
elkötelezettekké váltunk aziránt, hogy a világ legintelligensebb tisztítási
megoldásait nyújtsuk új terméksorozatunkon keresztül.

Bővebb információkért lépjen kapcsolatba
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VP100

VP300

VP600

GD5/10 BACK/FLY

VU500

GU700A

VL200

Száraz felszívású
porszívók

Száraz felszívású
porszívók

Száraz felszívású
porszívók

Száraz felszívású háti
porszívók

Kefés porszívók

Kefés porszívók

Száraz-nedves
felszívású porszívók

VL100

VL500-35

VL500-55

VL500-75

VHS120

S3B

Száraz-nedves
felszívású porszívók

Száraz-nedves
felszívású porszívók

Száraz-nedves
felszívású porszívók

Száraz-nedves
felszívású porszívók

Egyfázisú ipari
porszívók

Egyfázisú ipari
porszívók

S2-S3

VHS110 ATEX

T30S

CTS22/40/CTT40

T és TPlus sorozat

Egyfázisú ipari
porszívók

Egyfázisú ipari
porszívók

Háromfázisú,
ipari porszívók

Háromfázisú,
ipari porszívók

Háromfázisú,
ipari porszívók

3707-3907

3997-3997W

VHO200

Háromfázisú,
ipari porszívók

Egyfázisú ipari
porszívók

Folyadékfelszívó
ipari porszívók

ECO-OIL

VHC110 - VHC120 - VHC200

IVT1000 - VHS110 CR

VHW200-211

VHW310/311 - VHW320/321

Folyadékfelszívó
ipari porszívók

Sűrített levegővel működő ipari
porszívók

Ipari porszívók az élelmiszeripar,
gyógyszeripar és az OEM részére

Ipari porszívók az élelmiszeripar,
gyógyszeripar és az OEM részére

Ipari porszívók az élelmiszeripar,
gyógyszeripar és az OEM részére

VHW420/421 - VHW440

R sorozat

3VT sorozat, PCT421FG sorozat, 9505 sorozat

GM80P

Ipari porszívók az élelmiszeripar,
gyógyszeripar és az OEM részére

Ipari porszívók a csomagolóipar
és hulladékfeldolgozó ipar részére

Pneumatikus konvejorok

Egyfázisú, száraz
felszívású porszívók

IVB 961-0L - IVB 965 SD XC

IVB 7X - ATEX TYPE 22

IVB 995 ATEX TYPE 22

Biztonsági és egészségügyi porszívók,
száraz-nedves felszívással

Biztonsági és egészségügyi porszívók,
száraz-nedves felszívással

Biztonsági és egészségügyi porszívók,
száraz-nedves felszívással

Termék áttekintő

SC50

SC60

SC100

SC250

SC351

SC401

SC430

Automata ráállós
padlótisztító

Automata vezetőüléses
padlótisztító

Kisméretű
padlótisztítók

Kisméretű
padlótisztítók

Kisméretű
padlótisztítók

Kis méretű
padlótisztító

Közepes méretű
padlótisztítók

SC450

SC500

Közepes méretű
padlótisztítók

Közepes méretű
padlótisztítók

SC2000

SC3500

Vezetőüléses
padlótisztítók

Vezetőüléses
padlótisztítók

SC530

BA/CA 551/611

BA651/751/851

SC800

SC1500

Közepes méretű
padlótisztítók

Közepes méretű
padlótisztítók

Nagyméretű
padlótisztítók

Nagyméretű
padlótisztítók

Ráállós
padlótisztítók

BR652/752/752C

BR755/755C/855

Vezetőüléses
padlótisztítók

Vezetőüléses
padlótisztítók

BR 850S/1050S

SC6000

Vezetőüléses
padlótisztítók

Vezetőüléses
padlótisztítók

SC6500

SC8000

CS7010

CR1500

Vezetőüléses
padlótisz

Vezetőüléses
padlótisztítók

SW200 / SW250

SW750

SW900

Vezetőüléses
kombinált gép

Vezetőüléses
kombinált gép

Gyalogkíséretű
seprőgépek

Gyalogkíséretű
seprőgépek

Gyalogkíséretű
seprőgépek

SR1000S

SR1101

SW4000

SW5500

SR 1601

SW8000

Vezetőüléses
seprőgép, kézi ürítéssel

Vezetőüléses
seprőgép, kézi ürítéssel

Vezetőüléses seprőgép,
hidraulikus ürítéssel

Vezetőüléses seprőgép,
hidraulikus ürítéssel

Vezetőüléses seprőgép,
hidraulikus ürítéssel

Vezetőüléses seprőgép,
hidraulikus ürítéssel

FM400 L

FM400 H

FM400 D

BU500

BU800

ES300

SO4500

SV8000

SDV

Alacsony fordulatszámú
egytárcsás súroló

Magas fordulatszámú
egytárcsás súroló

Kétsebességes
egytárcsás súroló

Polírozók,
elektromos kábellel

Gyalogkíséretű
polírozó, akkumulátoros

Gyalogkíséretű
szőnyegtisztító

Gőztisztító

Gőztisztító
Vákuummal

Gőztisztító Vákuummal,
vegyszerrel
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Total Care program takarító vállalatoknak

A Total Care programunk* 4 részből tevődik össze. Mindegyiket úgy alakítottuk ki, hogy a vállalkozásában felmerülő
tisztítási problémákat minél gördülékenyebben és költség
hatékonyabban tudja majd megoldani.
A Total Care Program minden szempontból optimalizálást
kínál üzlete számára, kezdve az első ajánlattól egészen a
pénzügyi részletek kiegyensúlyozásáig, valamint a futó napi
munkák mellett minimális állásidő nyújtásáig. Hisszük, hogy
minden olyan gépet igénylő kihíváshoz széles gépkínálatunkkal támogatni tudjuk Önt, hogy időt, fáradságot és nem utolsó

sorban pénzt takarítson meg, mialatt hozzájárulunk vállalkozásának egészséges fejlődéséhez. A Nilfisk segít, hogy
növelje hatékonyságát és csökkentse költségeit.

Az optimalizálás négy alappillére
A Nilfisk Total Care programja minden területre kiterjedő
megoldást kínál négy egymást kiegészítő tényezőre alapozva.
Minden tényezőt úgy alakítottunk ki, hogy növelje a költséghatékonyságot vállalkozásában.

Kiválóság a takarításban
A Kiválóság a Takarításban segít meghatározni a leghatékonyabb rendszert az Ön által igényelt tisztítási feladathoz.
Idő és pénz megtakarítás érhető el az első kiértékelésektől
kezdve egészen a napi üzemeltetésig, beleértve a flotta szolgáltatást is. A Kiválóság a Takarításban tényező a változók
széles skáláját vizsgálja, mint a munkabérköltség, időbeli
eltérések és térbeli paraméterek, hogy meghatározza a legköltséghatékonyabb megoldást, ami a Nilfisk gépein és szakértelmén alapszik.

KIVÁLÓSÁG A
TAKARÍTÁSBAN

Pénzügyi rugalmasság
A Pénzügyi Rugalmasság lehetővé teszi, hogy a legideálisabb
pénzügyi megoldást válassza, legyen szó gép beszerzésről,
pénzügyi lízingről, vagy hosszú/rövid lejáratú bérletekről.

PÉNZÜGYI
RUGALMASSÁG

Magas szintű szerviz garancia
A Magas Szintű Szerviz Garancia lényege, hogy minden
forgalmazott termékünkhöz kiváló, az iparágban vezető
szervizszolgáltatást és támogatást nyújtunk. A cél, hogy
holtidejét abszolút minimumra csökkentsük. A Nilfisk, mint
partnere páratlan gondoskodást nyújt a folyamatok minden
fázisában, ezzel is segítve a tisztítási eredmények hatékony
módon történő elérését.

Flottakezelés
Takarítási folyamatainak rendszeres kezelése segít Önnek,
hogy az összképet és a kis részleteket is egyaránt lássa.
Flottakezelési programunk nyomon követi és gyűjti az Ön
számára szükséges adatokat, hogy hatékonyabban tervezhessen. Segít Önnek, hogy csökkentse a takarítás teljes költségét és növelje szolgáltatása minőségét a következő három
innovatív megoldás bevezetésével, mint: QR-kódók, teljes
gépfelügyelet és a nyomkövető rendszer.
* csak a kijelölt piacokon érhető el
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MAGAS SZINTŰ
SZERVIZ
GARANCIA

FLOTTAKEZELÉS

VP100 – Száraz felszívású porszívók

Ergonomikus design a tökéletes és hatékony tisztítás érdekében
•
•
•
•

Intuitív be-/kikapcsoló gomb
Kompakt kábeltárolás
Tartozéktárolás
Könnyű porzsákcsere

A VP100 könnyű tisztítási megoldást nyújt
az Ön számára. Intuitív design könnyű
működtetéssel párosulva, a VP100 használata
könnyedén megtanulható.

TECHNIKAI ADATOK

VP100 EU GO

Zajszint dB(A) IEC/EN 60335-2-69

73.4

Névleges teljesítmény (W)

1000

Szívóteljesítmény a cső végén (W)

192

Légszállítás (L/SEC)

30

Porzsák térfogat (L)

10

Kábelhosszúság (M)

8

Tömeg (KG)

5.2

JELLEMZŐK
Tartozék tárolóeszköz

•

Kábeltartó

•

ALAPFELSZERELÉS

10

GÉGECSŐ KOMPLETT, FEKETE

147 0765 500

KEFÉS FEJ

140 8244 500

RÉSSZÍVÓ D32 L153, FEKETE

147 0146 500

KOMBI FEJ RD277

107411677

HOSSZABBÍTÓ CSŐ, ACÉL D32

140 8246 040

CIKKSZÁM

50000370

A VP100 tökéletesen kompatibilis a Nilfisk száraz
porszívóihoz tartozó alkatrészekkel. Nagyobb
rugalmasságot biztosít tartozékcsere esetén
és csökkenti a tisztítás során fellépő működési
költségeket.
Könnyed használat jellemzi.

VP300 HEPA – Száraz felszívású porszívók

Alacsony ár – magas minőség
•
•
•
•
•
•

Hitelesített HEPA szűrő
Levehető, narancssárga kábel a biztonságért
és a könnyű karbantartásért
A saját osztályában a legjobb töltéskapaci
tással bír, ami azt jelenti, hogy kevesebb időt kell
töltenünk a porzsák cseréjével
A mindössze 5,3 kg súly könnyűvé teszi az
egyik helyről a másikra történő mozgatását
50 dB(A)-s alacsony zajszint teszi alkalmassá
a gépet a napközbeni takarításra
Tartozék-és elektromos kábeltartó, a gép hátsó
részén eszköztároló

A VP300 HEPA a legújabb tagja a VP 300 sorozatnak
az általános használatú porszívók közül, mely alkalmas
a könnyen vagy közepesen szennyezett felületek
mindennapi tisztításra, úgymint irodák, hotelszobák,
kiskereskedelmi üzletek.

TECHNIKAI ADATOK

VP300 BASIC HEPA

VP300 HEPA EU2

VP300 HEPA EU1

VP300 ECO HEPA

Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69

73

67

65,5

69

Névleges teljesítmény (W)

800

900

600

400

Szívóteljesítmény a cső végén (W)

215

200

112

110

Légszállítás (L/SEC)

32

32

25,5

25

Vákuum a fejnél (KPA)

22

23

13,4

15

Porzsák térfogat (L)

10

10

10

10

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

395x340x390

395x340x390

395x340x390

395x340x390

Kábelhosszúság (M)

10

10

10

10

Tömeg (KG)

5.5

5.5

5,2

5

•

•

JELLEMZŐK
Levehető kábel

•

Porzsák (1 db)

•

•

Hepa szűrés

•

•

147 0765 500

147 0765 500

•

ALAPFELSZERELÉS
GÉGECSŐ KOMPLETT, FEKETE
Multi felszívófej 32MM

147 0765 500

147 0765 500

140 6700 540

KEFÉS FEJ

140 8244 500

CREVICE NOZZLE D32 L153 BLACK

147 0146 500

140 8244 500

KOMBI FEJ

140 8244 500
107413075

RÉSSZÍVÓ D32 L153, FEKETE

147 0146 500

Kombi felszívófej /RD295 D32/

140 8492 520

HEPA SZŰRŐ

147 1250 600

107402902

SZŰRŐZSÁK

147 1432 500

147 1432 500

HÁLÓZATI KÁBEL 10M NARANCS

147 1250 600
147 1432 500

147 1432 500

107402676

OLDHATÓ TÁPKÁBEL NARANCS 15M
HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMÍNIUM

140 8246 040

011 6431 500

HOSSZABBÍTÓ CSŐ

140 8246 040

TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU.
CIKKSZÁM

107415322

41600871

41600870

107415311
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VP600 – Száraz felszívású porszívók

Hatékony és energiatakarékos takarítási teljesítmény
•
•
•
•
•

350/800 Wattos turbina, A osztályos
energia címkével
Kettős sebességű funkció az optimalizált
teljesítmény, felhasználás és takarítási
teljesítmény érdekében
HEPA kifújt levegőszűrő alaptartozékként
A portartály új mágneses zárral ellátva, hogy
biztosítsa a legnagyobb megbízhatóságot
Osztályában a legjobb zajszinttel

A Nilfisk VP600 jellemzőinek széles választékából
válogathat, így biztosan megtalálja azt a verziót, ami
a legjobban megfelel takarítási munkáinak. Válassza
a vezetékes megoldást, és élvezze a felhasználóbarát
tervezést, ami a kiegészítők praktikus tárolására
kialakított helyeken és a jobb ergonómiában is
megjelenik. A kétsebességes funkció és az alacsony
zajszint ideálissá teszi a gépet a napközbeni
takarításra hotelekben, éttermekben, irodákban és
intézményekben. A HEPA szűrő alapfelszereltség,
hogy tiszta munkakörnyezetet biztosítson.

TECHNIKAI ADATOK

VP600 BASIC

VP600 STD2

VP600 STD3

Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69
Névleges teljesítmény (W)
Szívóteljesítmény a cső végén (W)
Légszállítás (L/SEC)
Vákuum a fejnél (KPA)
Porzsák térfogat (L)
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)
Kábelhosszúság (M)
Tömeg (KG)
Zsák szűrő területe (CM²)

71
800
175
30
22
10
480x300x270
10
7
800

66
350
75
24
15
10
480x300x270
15
7
800

66
350
75
24
15
10
480x300x270
10
8
800

JELLEMZŐK
Levehető kábel
Porzsák (1 db)
Kettős meghajtás
Hepa szűrés
Kábel visszacsévélés

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

ALAPFELSZERELÉS
GÉGECSŐ KOMPLETT, FEKETE
MULTI FELSZÍVÓFEJ 32MM
KEFÉS FEJ
RÉSSZÍVÓ D32 L153, FEKETE
KOMBIFEJ NE10
HEPA SZŰRŐ
ZSÁKSZŰRŐ
OLDHATÓ TÁPK ÁBEL NARANCS 15M
ELEKTROMOS TÁPELLÁTÓ MODUL, FIX VEZETÉKKEL

147 0765 500
140 6700 540
140 8244 500
147 0146 500
147 1250 600
107413056

147 0765 500
140 8244 500
147 0146 500
107413075
147 1250 600
107413056
107402901

107413043

ELEKTROMOS TÁPELLÁTÓ MODUL, KÁBELFELCSÉVÉLŐVEL

107413048

ELEKTROMOS TÁPELLÁTÓ MODUL, OLDHATÓ VEZETÉKKEL
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147 0765 500
140 6700 540
140 8244 500
147 0146 500
107413075
147 1250 600
107413056

107413044

HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMÍNIUM
TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU.

011 6431 500

CIKKSZÁM

107412036

011 8130 500

011 8130 500

41600803

41600804

GD 5/10 BACK – Száraz felszívású porszívók

Kényelmes tisztítás
•
•
•
•
•
•

Az alacsony zajszint növeli a kezelő
komfortérzetét, illetve lehetővé teszi
a zajérzékeny helyeken való takarítást
Jó szűrés HEPA szűrő opcióval
Balkezes és jobbkezes használat
Különböző méretű tartályok a feladatnak
megfelelően
15 m levehető kábel a biztonság megőrzése
és időmegtakarítás érdekében
Az ergonomikus kialakítású porszívó és hám
csökkenti a fáradtságot

•
•
•

Az akkumulátoros változat nagyobb
szabadságot biztosít, hogy szinte
mindenhol tiszta legyen a padló
Felhasználóbarát akkumulátor jelenti
a nagyobb termelékenységet kevesebb
energiafelhasználás mellett
Teljesen újrahasznosított anyagból készült

Egy jó porszívó különböző dolgok sokaságának
kombinációja. Az elvárások: legyen könnyű,
megfelelő súlypontú, rendelkezzen a lehető
legalacsonyabb zajszinttel. Ezen alapok hiánya
kényelmetlen, körülményes használatot eredményez.
A Nilfisk GD 5/10 porszívó nemcsak hogy megfelel
ezeknek az alapoknak, de túl is mutat ezeken.

TECHNIKAI ADATOK

GD 10 HEPA

GD 5 HEPA

Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69

76

76

Névleges teljesítmény (W)

780

780

Szívóteljesítmény a cső végén (W)

225

225

Légszállítás (L/SEC)

33

33

Vákuum a fejnél (KPA)

22

22

Porzsák térfogat (L)

10

5

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

380x260x570

380x260x570

Kábelhosszúság (M)

15

15

Tömeg (KG)

5

4.5

JELLEMZŐK
Elektromos szívófej kimenet

•

ALAPFELSZERELÉS
KÚPOS GÉGECSŐ

147 1236 500

147 1236 500

KEFÉS FEJ

140 8244 500

140 8244 500

KÚPOS RÉSSZÍVÓ 32MM

22302100

22302100

KOMBI FELSZÍVÓFEJ /RD295 D32/

140 8492 520

140 8492 520

ZSÁKSZŰRŐ

147 1104 500

ZSÁKSZŰRŐ 5L

147 1100 500

HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMÍNIUM
TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU.

011 8130 500

PORZSÁK 5L 5-P
CIKKSZÁM

011 8130 500
147 1098 500

107417927

107417935
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VU500 – Kefés porszívók

A Nilfisk VU500 kivételes tisztítási teljesítményt kínál
•
•
•
•
•

A VU500 kivételes tisztítási teljesítményt nyújt,
egyszerűen kezelhető és karbantartható, henger
kefés, álló porszívó. Arra tervezték, hogy megfeleljen
a szigorú környezetvédelmi elvárásoknak.

Gyors kábel kioldó
Oldható tápkábel a gyors szervizelés érdekében
Minősített H13 HEPA szűrő alapfelszereltségként
Szerszám nélküli kefe eltávolítás
Alacsony zajszint 68 dB(A)

Az automata kefemagasság állítás biztosítja a
megfelelő tisztítási teljesítményt és maximalizálja
a termelékenységet a különböző padlófelületeken.

TECHNIKAI ADATOK

VU500 12'

VU500 15'

Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69

78

78

Névleges teljesítmény (W)

1000

1000

Szívóteljesítmény a cső végén (W)

130

130

Légszállítás (L/SEC)

44

44

Vákuum a fejnél (KPA)

24

24

Porzsák térfogat (L)

3.5

3.5

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

330x318x1180

330x390x1180

Kábelhosszúság (M)

10

10

Tömeg (KG)

8

8.5

Levehető kábel

•

•

Kompakt kivitel

•

•

Kábeltartó

•

•

A kefe eltávolításhoz nincs szükség szerszámra •

•

Ergonomikus fogantyú

•

•

Cső tároló

•

•

JELLEMZŐK

ALAPFELSZERELÉS
NYÚJTHATÓ GÉGECSŐ

147 0950 500

147 0950 500

RÉSSZÍVÓ 35MM

147 1203 500

147 1203 500

HEPA SZŰRŐ

147 1250 600

147 1250 600

KEFE 12" PIROS

107407697

KEFE 15"

14

147 0930 510

HOSSZABBÍTÓ CSŐ 35MM

147 0851 500

147 0851 500

CIKKSZÁM

107418426

107418433

GU700A – Kefés porszívók

Nagy igénybevételre tervezett készülék
•
•
•
•

64 cm-es takarítási szélesség
2 szívómotor biztosítja a nagy szívási teljesítményt
1 kefemotor
Beépített gégecső és hosszabbítócső a nehezen
elérhető helyek tisztításához

TECHNIKAI ADATOK

GU700A

Névleges teljesítmény (W)

2250

Szívóteljesítmény a cső végén (W)

na

Légszállítás (L/SEC)

52

Vákuum a fejnél (KPA)

22.2

Tartály térfogat (L)

35

Porzsák térfogat (L)

35

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

1040x750x970

Kábelhosszúság (M)

23

Tömeg (KG)

51

Munkaszélesség (MM)

640

A GU700A az optimális kefés megoldás a szőnyegek
napi porszívózásához. Strapabíró porszívó a nagy
felületű szőnyegek takarításához. A berendezést kis
súlyúra tervezték, ami könnyűvé és kellemessé teszi
az üzemeltetést.

JELLEMZŐK
MOTORHAJTÁSÚ KEFE

•

CIKKSZÁM

56330910
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VL100 – Száraz-nedves felszívású porszívók

Egy egyszerű alap száraz-nedves porszívó
•
•
•
•

Rozsdamentes acél csövek
Leeresztő cső
Hab- és szárazanyag szűrő
Rozsdamentes acél tartály

A VL100 tökéletes választás, amikor hatékony
tisztításra van szüksége. Erőteljes, robusztus és
megbízható – minden száraz-nedves tisztítási
feladatát lefedi ez a terméksorozat.

TECHNIKAI ADATOK

VL100-35 EU GO

VL100-55 EU GO

VL100-75 EU GO

Névleges teljesítmény (W)

1000

2000

2000

Szívóteljesítmény a cső végén (W)

210

380

380

Légszállítás (L/SEC)

31

52

52

Tartály térfogat (L)

35

55

75

Porzsák térfogat (L)

18.2

28.1

44.4

Kábelhosszúság (M)

8

8

8

Tömeg (KG)

10

20

20.5

Csőtartó

•

•

Kettős szűrőrendszer

•

•

Tartozék tárolóeszköz

•

•

•

•

•

•

107407336

107407336

107407339

107407339

RÉSSZÍVÓ D40

107408850

107408850

SZŰRŐ

VA80119

VA80119

107407337

107407337

50000350

50000360

JELLEMZŐK

Kábeltartó

•

Leeresztő tömlő
ALAPFELSZERELÉS
TÖMLŐ D32 1,9M

107407308

GÉGECSŐ D40 2,5M
PADLÓTISZTÍTÓ FEJ 32, KEFÉS

107407311

PADLÓTISZTÍTÓ FEJ D40, KEFÉS
KEFÉS FEJ D32

107407312

RÉSSZÍVÓ

107407334

HOSSZABBÍTÓ CSŐ D32 SS

107407309

HOSSZABBÍTÓ CSŐ D40 SS
CIKKSZÁM
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50000340

VL200 – Száraz-nedves felszívású porszívók

Kompakt száraz-nedves porszívó szűrőtisztítással
•
•
•
•
•
•
•

A Nilfisk VL200 egy kompakt és egyszerűen
használható száraz-nedves porszívó, Push & Clean
szűrőtisztító technológiával, valamint kényelmes
kiegészítő tárolási lehetőséggel. A gép opcióként
rozsdamentes acéltartállyal is rendelhető.

Push & Clean szűrőtisztító technológia
Mosható PET gyapjú szűrő rendkívüli szűrési
hatékonysággal
Elérhető minősített HEPA szűrő a géphez
MultiFit kiegészítő rendszer teleszkópos csővel
Kényelmes kiegészítő és kábeltartó
Fújási funkció
Opcióként rozsdamentes acéltartály

A VL 200-as porszívó ideális kisebb tisztítási feladatok
ellátására. Jól használható hotelekben, takarító
vállalkozások számára, az oktatásban, kiállító és
konferencia központoknál, valamint középületek,
gyártóépületek és ipari alkalmazások takarításához is.

TECHNIKAI ADATOK

VL200

VL200 inox

Névleges teljesítmény (W)

1200

1200

Szívóteljesítmény a cső végén (W)

250

250

Légszállítás (L/SEC)

48

48

Tartály térfogat (L)

20

30

Porzsák térfogat (L)

14

14

Vákuum a fejnél (KPA)

23

23

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

380x390x510

390x400x640

Tömeg (KG)

7.5

10.5

JELLEMZŐK
Rozsdamentes acéltartály

•

Mosható polietilén gyapjúszűrő

•

•

Push & clean szűrőtisztítás

•

•

Tartozék tárolóeszköz

•

•

Kábeltartó

•

•

Tömlőtartó

•

•

Gyapjú szűrőzsák 1 darab

•

•

ALAPFELSZERELÉS
TÖMLŐ D32 1,9M

107407308

107407308

PADLÓTISZTÍTÓ FEJ D32, GUMIÉLLEL

107407310

107407310

PADLÓTISZTÍTÓ FEJ 32, KEFÉS

107407311

107407311

KEFÉS FEJ D32

107407312

107407312

RÉSSZÍVÓ

107407334

107407334

SZŰRŐ D185X140

302000490

302000490

CSŐTARTÓ KLT. D32

107409978

107409978

TELESZKÓPOS CSŐ, MAX 1130 MM

81906500

81906500

CIKKSZÁM

107406660

107406661

17

VL500-35 – Száraz-nedves felszívású porszívók

A száraz-nedves porszívózás jövője
•
•
•

A szűrők könnyen cserélhetők, a billenthető
motorfej védi a gépet és gyorsabbá teszi a
munkafolyamatot
A dupla szűrőrendszer alkalmassá teszi a gépet
száraz és nedves felhasználásra egyaránt,
anélkül, hogy a szűrőt cserélni kellene
MultiFit gégecső csatlakozó, koracél hosszabbító
cső, tartozéktároló és felszívó fej tartó

A száraz-nedves porszívók VL 500 sorozata
kiváló teljesítményt és megbízhatóságot nyújt,
és alacsony üzemeltetési költséget biztosít a
felhasználók számára. Ugyanakkor a napi tisztítási
feladatok könnyebben, gyorsabban és biztonságosabban elvégezhetők.

TECHNIKAI ADATOK

VL500 35 BSF

VL500 35 EDF

Névleges teljesítmény (W)

1350

1350

Szívóteljesítmény a cső végén (W)

250

250

Légszállítás (L/SEC)

48

48

Tartály térfogat (L)

35

35

Porzsák térfogat (L)

18

18

Vákuum a fejnél (KPA)

20

20

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

460x420x730

460x420x730

Tömeg (KG)

11.5

12.5

Zsák szűrő területe (CM²)

1051

-

Nedves szűrő területe (CM²)

-

1051

Patronszűrő területe (CM²)

-

2070

•

•

JELLEMZŐK
Csőtartó
Kettős szűrőrendszer
Tartozék tárolóeszköz

•
•

•

TÖMLŐ D32 1,9M

107407308

107407308

PADLÓTISZTÍTÓ FEJ 32, KEFÉS

107407311

107407311

KEFÉS FEJ D32

107407312

107407312

RÉSSZÍVÓ

107407334

107407334

ALAPFELSZERELÉS

SZŰRŐ
SZŰRŐZSÁK

107407297
107407296

NEDVES SZŰRŐ
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107407299

HOSSZABBÍTÓ CSŐ D32 SS

107407309

107407309

CIKKSZÁM

107405155

107405160

VL500-55 – Száraz-nedves felszívású porszívók

A száraz-nedves porszívózás jövője
•
•
•
•

TECHNIKAI ADATOK

A könnyű tartályürítés a nehéz motorfej levétele
nélkül is lehetséges, ezzel is csökkentve a kritikus
alkatrészek meghibásodásának lehetőségét
A tartály billentésével megemelhetjük a konténert.
A Nilfisk Ergo Ürítési rendszer lehetővé teszi a
folyadékkal teljesen megtelt tartály ürítését
A szűrők könnyen cserélhetők, a billenthető
motorfej védi a gépet és gyorsabbá teszi a
munkafolyamatot
A dupla szűrőrendszer lehetővé teszi, hogy a
VL 500 berendezést száraz és nedves felszívásra
egyaránt használhassuk, a szűrő cseréje nélkül

A Nilfisk VL500 száraz-nedves porszívó sorozat
kiváló teljesítményt és megbízhatóságot kínál
alacsony működési költség mellett, emellett olyan
jellemzőkkel rendelkezik, amelyeknek köszönhetően
a napi takarítási feladatokat gyorsabban és
biztonságosabban végezheti el.

VL500 55-1 BDF VL500 55-1 BSF VL500 55-1 EDF VL500 55-2 BDF VL500 55-2 BSF VL500 55-2 EDF

Névleges teljesítmény (W)

1350

1350

1350

2500

2500

2500

Szívóteljesítmény a cső végén (W)

200

200

200

200

200

200

Légszállítás (L/SEC)

48

48

48

72

72

72

Tartály térfogat (L)

55

55

55

55

55

55

Porzsák térfogat (L)

28

28

28

28

28

28

Vákuum a fejnél (KPA)

20

20

20

21

21

21

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

840x620x1000

840x620x1000

660x620x890

840x620x1000

840x620x1000

660x620x890

Tömeg (KG)

24.5

23.5

26.5

25.5

24.5

27.5

Zsák szűrő területe (CM²)

-

1840

-

-

1840

-

Nedves szűrő területe (CM²)

1840

-

1840

1840

-

1840

Patronszűrő területe (CM²)

4410

-

4410

4410

-

4410

•

•

•

•

•

JELLEMZŐK
Kettős meghajtás
Kettős szűrőrendszer

•

Lecsukható fogantyú

•

•

Állítható foganytú

•

•

Tartozék tárolóeszköz

•

•

Leeresztő tömlő

•

•

Ergo csatlakozó

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

ALAPFELSZERELÉS
GÉGECSŐ D40 2,5M

107407336

107407336

107407336

107407336

107407336

107407336

PADLÓTISZTÍTÓ FEJ D40, KEFÉS

107407339

107407339

107407339

107407339

107407339

107407339

RÉSSZÍVÓ D40

107408850

107408850

107408850

107408850

107408850

107408850

PATRONSZŰRŐ

107407300

107407300

107407300

SZÁRAZ-NEDVES SZŰRŐ /55L,75L/

107407304

107407300
107407304

NEDVES SZŰRŐ

107407302

107407302

107407302

SZÍVÓCSŐ D40

107407335

107407335

107407335

107407335

107407335

107407335

107407302

HOSSZABBÍTÓ CSŐ D40 SS

107407337

107407337

107407337

107407337

107407337

107407337

CIKKSZÁM

107407459

107405156

107405161

107407460

107405157

107405162
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VL500-75 – Száraz-nedves felszívású porszívók

A száraz-nedves porszívózás jövője
•
•
•
•
•

A gyorsan felszerelhető tolókarral könnyű és
ergonomikus a berendezés irányítása
Könnyű tartályürítés a nehéz motorfej levétele
nélkül is lehetséges, ezzel is csökkentve a kritikus
alkatrészek meghibásodásának lehetőségét
A tartály billentésével megemelhetjük a konténert.
A Nilfisk Ergo Ürítési rendszer lehetővé teszi a
folyadékkal teljesen megtelt tartály ürítését
A szűrők könnyen cserélhetők, a billenthető
motorfej védi a gépet és gyorsabbá teszi a
munkafolyamatot
A VL 500 berendezést használhatjuk száraz
és nedves felszívásra egyaránt, a szűrő cseréje
nélkül

A Nilfisk VL500 száraz-nedves porszívó sorozat
kiváló teljesítményt és megbízhatóságot kínál
alacsony működési költség mellett, emellett olyan
jellemzőkkel rendelkezik, amelyeknek köszönhetően
a napi takarítási feladatokat gyorsabban és
biztonságosabban végezheti el.

TECHNIKAI ADATOK

VL500 75-1 BSF

VL500 75-2 BDF

VL500 75-2 BSF

VL500 75-2 EDF

Névleges teljesítmény (W)

1350

2500

2500

2500

Szívóteljesítmény a cső végén (W)

200

200

200

200

Légszállítás (L/SEC)

48

72

72

72

Tartály térfogat (L)

75

75

75

75

Porzsák térfogat (L)

44

44

44

44

Vákuum a fejnél (KPA)

20

21

21

21

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

840x620x1000

840x620x1000

840x620x1000

660x620x1030

Kábelhosszúság (M)

10

10

10

10

Tömeg (KG)

26

28

27

28.5

Zsák szűrő területe (CM²)

1840

-

1840

-

Nedves szűrő területe (CM²)

-

1840

-

1840

Kettős meghajtás

•

•

•

Kettős szűrőrendszer

•

JELLEMZŐK
•

Lecsukható fogantyú

•

Állítható foganytú

•

Tartozék tárolóeszköz

•

•

•

•

Leeresztő tömlő

•

•

•

•

Ergo csatlakozó

•

ALAPFELSZERELÉS
GÉGECSŐ D40 2,5M

107407336

107407336

107407336

107407336

PADLÓTISZTÍTÓ FEJ D40, KEFÉS

107407339

107407339

107407339

107407339

RÉSSZÍVÓ D40

107408850

107408850

107408850

107408850

PATRONSZŰRŐ
SZÁRAZ-NEDVES SZŰRŐ /55L,75L/

107407300
107407304

107407304

NEDVES SZŰRŐ
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107407302

SZÍVÓCSŐ D40

107407335

107407335

107407335

107407335

HOSSZABBÍTÓ CSŐ D40 SS

107407337

107407337

107407337

107407337

CIKKSZÁM

107405158

107407462

107405159

107405164

Kiegészítők: Általános használatú porszívók

PA DLÓTI S Z TÍTÓ FE JEK
Kombinált és több funkciós fejek

FELS Z Í VÓ FE JEK
Kárpitfej, körkefe, résszívó

ELEK TRO M OS FE J
Szőnyegek tisztításához

PO R Z SÁ K
Szintetikus

SZÁRAZ-NEDVES SZŰRŐ
VL500 sorozathoz

Z SÁ KS ZŰRŐ

HEPA S ZŰRŐ
VP 930-hoz

GÉGECSŐ
VP 930-hoz

PO R Z SÁ K
Papír porzsák

HOSS Z A BBÍTÓ CSÖV EK
Króm, acél, alumínium
Opcióként: teleszkópos

HEPA SZŰRŐ
VL500 sorozathoz
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Ipari porszívó megoldások

Az ipari porszívó a legrugalmasabb ipari eszközök egyike,
ami nagyon magas hozzáadott értéket képes nyújtani az
ipari termelés bármilyen szegmensében. Több mint 40
alapmodell közül választhat, és ha figyelembe vesszük
a különböző verziókat, termékpalettánk 500 feletti ipari
porszívóval büszkélkedhet. Különleges verziók is elérhetőek,
mint: ATEX modellek - minősített motorokkal és elektromos
rendszerrel, EEX d II BT5 védelemmel azokra a területekre,

A pneumatikus konvejorok a por és a granulátumok
szállításának legeredményesebb eszközei. Automatizálják
a gyártást, a port vagy granulátumot a tartálytól a gépig
mozgatják. Keverők, reaktorok, rázó asztalok, darálók és
kapszulázó gépek, tömörítők és bliszterező gépek töltésére
alkalmazzák.
A központi porszívó rendszerek egy vákuumképző
egységből, szűrő egységből és csőhálózatból állnak. A
termelésben található nagy felületek tisztítására tervezték
őket. A központi porszívó rendszerekkel időt takaríthatunk
meg, köszönhetően annak, hogy egy időben több leállást is
használhatunk akár különböző gyártóterületeken is.
A Nilfisk nagyteljesítményű porszívói 22 kw-tól egészen 55
kw-ig elérhetőek. Ideálisak nagy mennyiségű, nehéz
anyagok felszívására, legfőképp öntödékben, cementgyárakban, acélgyártó üzemekben, de általánosságban mindenhol,
ahol nagy mennyiségű hulladékot kell összegyűjteni.
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ahol robbanásveszélyes anyagok jelenléte áll fenn; elérhetőek
HEPA abszolút szűrővel szerelt modellek is, amelyek
99,995%-os hatékonysággal szűrnek és az MPPS módszerrel
tesztelték őket; kaphatók gépek különleges szűrőkkel, szinte
minden kezelt anyagra, valamint rozsdamentes verziók is
elérhetőek minden anyag összegyűjtésére, még azokra is,
melyek korrodálódást idéznek elő.

SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS
Az egyszerű és gyors hozzáférés a szervizhez egy
újabb kulcsfontosságú tényező, hogy az üzemeltetés
zökkenőmentesen és kiszámíthatóan menjen és
maximális rendelkezésre állást biztosítson. Ezért vagyunk
annyira elkötelezettek, hogy szerviz megoldásokat nyújtsunk.
A Nilfisk Szerviz Megoldásai nemcsak gyors és megbízható
háttértámogatást jelentenek meghibásodás esetén, hanem
garanciát is a világszerte elérhető jól képzett szerviz
technikusaink által végzett legprofesszionálisabb
karbantartásoknak. Megnyugodhat, mert ezek a megoldások
biztosítják, hogy gépei a legjobb kondícióban működjenek az
élettartamuk teljes ideje alatt és a vállalkozása a legjobban
teljesítsen.

Egyfázisú ipari porszívók

VHS120
A valaha volt legösszetettebb és erősebb modell
2 Kw teljesítményével, a VHS120 modell alkalmas nedves és száraz anyagok felszívására. Bár
kompakt, de 37 literes tartállyal rendelkezik, és kiváló teljesítményt nyújt. Rendelhető még a
M és H osztályú toxikus anyag felszívásához. Ezekben a változatokban a Longopac® rendszerrel
van felszerelve rendszer.

TECHNIKAI ADATOK

ME

VHS120

VHS120 MC

Feszültség

V

230

230

Frekvencia

Hz

50

50

IP védelmi besorolás

IP

44

44

Szigetelési osztály

Osztály

I

I

Névleges teljesítmény

kW

2

2

Légáram, gégecső nélkül

L/MP

5500 - 330

5500 - 330

Max. vákuum

kPa

21 - 210

21 - 210

Zajszint

dB(A)

74

74

Tartály térfogata

L

37

-

Longopac porzsák kapacitás

L

-

Főszűrő felülete

cm2

16000

25
M osztályú poliészter
ragasztással erősítve
16000

H14 szűrő

cm2

-

-

Bemenet

mm

Hosszúság X Szélesség X Magasság

cm

50
560x570x1015

50
630x628x1300

Tömeg

kg

38

51

Főszűrő típusa

L osztály poliészter
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ALL-In-One ipari porszívók

Az egyszerűség a legfőbb szempont az all-in-one sorozat
esetében

Amikor egyszerűségről beszélünk, az Ön alkalmazásának leginkább megfelelő összeállításra
gondolunk.
6 különböző modellből választhat igényeinek megfelelően, a legjobb tartozékfelszereltséggel
ellátva, így Ön a leghatékonyabban tudja elvégezni feladatát.
Mi az Ön feladata? Csak csatlakoztassa és már kezdheti is a munkát.

TECHNIKAI ADATOK

Unit

VHS120
Általános tisztítás

VHS120 FN
Pékség

VHS120 HC
HC Építőipar

VHS120 CC GV
Fémipar-forgács

VHO200
Fémiparfolyadékok

VHO200
Borászat

Feszültség

V

230

230

230

230

230

230

Frekvencia

Hz

50

50

50

50

50

50

IP-védelmi osztály

IP

44

44

44

44

44

44

Szigetelési osztály

Osztály

I

I

I

I

I

I

Névleges teljesítmény

kW

2

2

2

2

2,4

2,4

Légszállítás

L/perc

5200

5200

5200

5200

4500

4500

Légszállítás

m3/h

312

312

312

312

270

270

Max. vákuum

kPa

21

21

21

21

23

23

Max. vákuum

mbar

210

210

210

210

230

230

Zajszint

dB(A)

74

74

74

74

70

70

Tartálykapacitás

L

37

37

-

37

-

-

Longopac kapacitás

L

-

-

25

-

-

-

Max. folyadékkapacitás L

-

-

-

-

75

75

Forgács kapacitás

-

-

-

22

22

L Osztály Poliészter

L Osztály Poliészter

L Osztály Poliészter

-

-

16000

-

-

L

Főszűrő nagysága

cm2

16000

16000

M Osztály Poliészter ragasztott
varratokkal
16000

Bemenő oldali H14
HEPA szűrő mérete

cm

-

-

16000

-

-

-

Bemenet

mm

50

50

50

50

50

50

Hossz x Szélesség x
Magasság

mm

560x570x1015

560x570x1015

630x628x1300

560x570x1015

580x880x1230 580x880x1230

Tömeg

kg

38

38

53

38

60

Főszűrő típusa
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2

60

Egyfázisú ipari porszívók

S3B
Erő, egyszerűség
A 3 kW motorteljesítményű,három motoros S3B ipari porszívók alkalmasak száraz és nedves
felszívásra egyaránt. A gépipar számára fejlesztették ki; fémforgács, hűtő és kenőanyagok
felszívására a szerszámgépeknél.

S2-S3
Az első digitális és teljesen moduláris ipari porszívók
A 2 vagy 3 kW motorteljesítményű by-pass motorok alkalmazásával az S2 és S3 gép alkalmas
száraz és nedves anyagok felszívására. Elektronikus vezérlésű kezelőpaneljének köszönhetően
könnyű a használata és jól kontrollálható a felszívás hatékonysága. Választható 40, 50, 100 literes
tartállyal, akár gravitációs ürítő rendszerrel (GU), Longopac műanyag gyűjtőzsákkal.

TECHNIKAI ADATOK

ME

S3B

S2

S3

Feszültség

V

230

230

230

Frekvencia

Hz

50-60

50-60

50-60

IP védelmi besorolás

IP

43

44

44

Szigetelési osztály

Osztály

I

I

I

Névleges teljesítmény

kW

3

2

3

Légáram gégecső nélkül

L/MP

8100

5500

8100

Max. vákuum

kPa

21

21.1

21.1

Zajszint

dB(A)

75

70

71
50-100

Tartály térfogata

L

50-100

40

Főszűrő felülete

cm2

19500

19500

19500

Bemenet

mm

70

70

70

Hosszúság X Szélesség X Magasság

cm

79.5x60x127.5-157

80x60x123

80x60x130-158

Tömeg

kg

67-70

62

68-71
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Egyfázisú ipari porszívók

VHS110 ATEX / ClassIIDiv2
Egyfázisú ipari porszívó ATEX tanúsítvánnyal
1,1 kW, alkalmas a száraz anyagok felszívására. A VHS110 ATEX tanúsítvánnyal rendelkezik az Atex
Z22 területeken történő alkalmazásra.
A szénkefe nélküli motornak köszönhetően ez a gép nagy teljesítményt biztosít, kevesebb karbantartást igényel és folyamatos használatra alkalmas. Az innovatív PullClean rendszer hatékonyan tisztítja
az antisztatikus csillag szűrőt felszívás közben is. Az opcionális HEPA14 / ULPA15 szűrő tökéletesen
szűri a finom port is.

TECHNIKAI ADATOK

26

ME

VHS110 ATEX

VHS110 CIID2

Feszültség

V

230

120

Frekvencia

Hz

50

60

IP védelmi besorolás

IP

64

64

Szigetelési osztály

Osztály

F

F

Névleges teljesítmény

kW

1.1

1

Légáram gégecső nélkül

L/MP

3600

2900

Max. vákuum

kPa

22

22

Zajszint

dB(A)

76

76
37

Tartály térfogata

L

37

Főszűrő felülete

cm2

10000

10000

Bemenet

mm

50

50

Hosszúság X Szélesség X Magasság

mm

56x57x124

56x57x124

Tömeg

kg

42

44

Háromfázisú, ipari porszívók

T30S
Ahol az erő számít
A 3 kW motorteljesítményű gép alkalmas száraz- nedves felszívásra, ideális választás
a termelő cégek számára, akiknek fontos, hogy a megfelelő felszívóerő a legjobb
ár/érték aránnyal párosuljon. Választható 50, 100 literes tartállyal, gravitációs ürítő
rendszerrel (GU), Longopac műanyag gyűjtőzsákkal.

CTS 22 – CTS 40 – CTT 40
Kompakt, sokoldalú és teljes mértékben konfigurálható
A CTS-CTT sorozat száraz anyagok felszívásra alkalmazható, választható 2,2 kW
és 4 kW motorteljesítménnyel. A CTS modellek oldalcsatornás turbinával szereltek,
nagy vákuum és kisebb légszállítás a jellemző rájuk, míg a CTT modellek szíjhajtásos
turbinával rendelkeznek, alacsonyabb vákuum és magasabb légszállítás a sajátosság
ezeknél a típusoknál.

TECHNIKAI ADATOK

ME

T30S

CTS22

CTS40

CTT40

Feszültség

V

400

400

400

400

Frekvencia

Hz

50

50

50

50

IP védelmi besorolás

IP

55

55

55

55

Szigetelési osztály

Osztály

F

F

F

F

Névleges teljesítmény

kW

3

2,2

4

4

Légáram gégecső nélkül

L/MP

5830

5300

7000

8900

Max. vákuum

kPa

31

30

21

18

Zajszint

dB(A)

70

68

70

73
50

Tartály térfogata

L

50-100

50

50

Főszűrő felülete

cm2

19500

19500

19500

19500

Bemenet

mm

70

70

70

70

Hosszúság X Szélesség X Magasság

mm

600x980x1250-1530

1050x600x1250

1050x600x1250

1050x600x1250

Tömeg

kg

100-103

100

114

119
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Háromfázisú, ipari porszívók

T22 – T40 – T40W – T75
Fémipari igényekre szabva
2,2-7,5 kW motorteljesítménnyel szerelt, száraz és nedves felszívásra alkalmazható berendezések.
A 4 kW-os modell magas vákuummal (T40), vagy dupla, párhuzamos elrendezésű turbina lapáttal
szerelt kivitelben (T40W), nagyobb légszállítással is rendelhető. Ideális választás a termelő,
karbantartó üzemek számára.

T22PLUS – T40PLUS – T40WPLUS – T40PLUS HE
Amikor a biztonság és az egészség az elsődleges
2,2-4,3 kW motorteljesítménnyel szerelt száraz felszívású ipari porszívók. Ezt a sorozatot
úgy tervezték, hogy biztonságosan lehessen dolgozni az olyan termelő vállalatoknál, ahol a
porrobbanás veszélye fennáll (ATEX minősítéssel rendelkeznek). Az L-M-H porosztályú gépek
alkalmasak veszélyes porok felszívására is. Háromfázisú oldalcsatornás turbinával rendelkezik
a T22 PLUS és a T40 PLUS gépcsalád. Ezek a gépek magas vákuummal bírnak. Rendelhető
párhuzamos elrendezésű turbinalapáttal szerelt gép is: T40W PLUS, amelyre a nagy légszállítás
a jellemző. A T40 PLUS HE modell kevesebb energiafelhasználással működik az indukciós
motornak köszönhetően. A gép 330 mbar vákuumot képez és a légszállítása 270 m3/óra. Az
energiafelhasználás csökkentése nem jár együtt teljesítmény csökkenéssel. A felhasználói
igényeknek megfelelően mindegyik modell további számos opcióval felszerelhető.
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TECHNIKAI ADATOK

ME

T22

T40

T40W

T75

T22PLUS

T40PLUS

T40WPLUS

Feszültség

V

400

400

400

400

400

400

400

Frekvencia

Hz

50

50

50

50

50

50

50

IP védelmi besorolás

IP

55

55

55

55

55

55

55

Szigetelési osztály

Osztály I

I

I

F

F

F

F

Névleges teljesítmény

kW

2,2

4,3

4

7,5

2,2

4,3

4

Légáram gégecső
nélkül

L/MP

5250

5250

8150

8900

5250

5250

8150

Max. vákuum

kPa

30

46

30

35

21

36

19

Zajszint

dB(A)

68

72

72

74

67

71

71

Tartály térfogata

L

50-100

50-100

50-100

100

50-100

50-100

50-100

Főszűrő felülete

cm2

19500

19500

19500

35000

19500

19500

35000

Bemenet

mm

70

70

70

70

70

70

70

Hosszúság X Szélesség X Magasság

mm

1130x600x
1240-1530

1130x600x
1240-1530

1130x600x
1240-1530

1300x600x1640

1290x600x
1260-1540

1290x600x
1260-1540

1290x600x
1360-1640

Tömeg

kg

111-114

132-135

136-139

188

138

162

167

Háromfázisú, ipari porszívók

3707-3907 sorozat
Végtelen erő, végtelen lehetőség
Száraz-nedves anyagok felszívására használható ipari porszívók, motorteljesítményük
5,5-13 kW közötti. A gépek erősek, nagy teljesítményűek, megbízhatóak, alkalmasak
folyamatos nehézipari feladatok ellátására. Nagy szűrőfelületük és tartálykapacitásuk
hosszú, megszakítás nélküli munkavégzést biztosít. Különféle típusok különböző
igényekhez: magasabb vákuum, nagyobb légszállítás vagy teljesítmény. Ezek a gépek
a nehézipar számára a legkeresettebbek.

3997 – 3997W – 3997WC
Első osztályú erő
A 22 kW-os motorteljesítmény alkalmas száraz és nedves anyagok felszívására a
nehéziparban, akár folyamatos működés mellett. A gépeket akár központi porszívóként
is alkalmazhatjuk a nagy teljesítményüknek köszönhetően. Az elektromos szűrőrázó
alaptartozék.

TECHNIKAI ADATOK

ME

3707

3707/10

3907

3907W

3907/18

3997

3997C

3997W

3997WC

Feszültség

V

230/400

230/400

230/400

230/400

230/400

400

400

400

400

Frekvencia

Hz

50

50

50

50

50

50

50

50

50

IP védelmi besorolás

IP

55

Szigetelési osztály

Osztály F

55

55

55

55

55

55

55

55

F

F

F

F

F

F

F

F

Névleges teljesítmény

kW

5,5

7,5

11

11

13

20

20

20

20

Légáram gégecső nélkül

L/MP

8100

13500

8400

15300

18600

18600

18600

36000

36000

Max. vákuum

kPa

35,3

24,5

43,1

29,4

29,4

60

60

43

43

Zajszint

dB(A)

78

78

78

78

78

79

79

78

78
175

Tartály térfogata

L

175

175

175

175

175

175

175

175

Főszűrő felülete

cm2

35000

35000

35000

35000

35000/66000

66000

110000

98000

110000

Bemenet

mm

100

100

100

100

100

100

100

120

120

Hosszúság X Szélesség X
Magasság

mm

1600x800x
1810

1600x800x
1810

1600x800x
1810

1600x800x
1810

1600x800x
1810

2000x900x
2150

2000x900x
2150

2000x900x
2150

2000x900x
2150

Tömeg

kg

291

305

411

324

360

650

697

650

697

* elektromos szűrőrázó alaptartozékként
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Sűrített levegővel működő ipari porszívók

VHC110 - VHC120 - VHC200
Az erő találkozása a sűrített levegő nyújtotta biztonsággal
A sűrített levegővel működő gépeket olyan felhasználási területekre tervezték, ahol az elektromos áram nem
érhető el vagy tiltott.
Köszönhetően az új generációs vákuum rendszernek kiváló teljesítményt garantálnak, valamint a rendkívül
hatékony sűrített levegő fogyasztást. A kompakt és könnyű VHC120 37 literes tartállyal rendelkezik. A készülék
porfestett vagy korrózióálló acélból készült változatban is választható. A szűrést egy L porosztályú csillagszűrő
biztosítja, melynek teljes szűrési felülete 16.000cm2.
A VHC120 nyomásmérővel van felszerelve, ideális hajógyárak, fémfeldolgozók, olajfinomítók, vegyipar,
lőszergyárak és az élelmiszeripar számára. Megfelel az ATEX előírásoknak (Zona Gas 1-2 és Por 21-22),
tökéletesen alkalmas robbanásbiztos felhasználásra.

TECHNIKAI ADATOK

ME

VHC110

VHC120

VHC200

Légmennyiség*

NL/PERC

630

1260

2650

Szükséges nyomás

bar

4/7

4/7

6

Légáram gégecső nélkül

L/MP

Max. vákuum

kPa

32.5

32.5

38

Zajszint

dB(A)

71

72

70

Tartály kapacitása

L

37

37

50-100

"L" osztályú poliészter csillagszűrő

"L" osztályú poliészter csillagszűrő

Poliészter csillagszűrő

Főszűrő típusa
Főszűrő felülete

cm2

16000

16000

19500

Bemenet

mm

50

50

70

Hosszúság X Szélesség X
Magasság

mm

570x560x1010

570x560x1010

910x600x1300-1590

Tömeg

kg

37

37

67-70

*6 bar-os nyomás mellett
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5600

Ipari porszívók adalékanyag gyártásához

Az ipari porszívók nagyon fontos berendezések az alapanyaggyártásban a
munkafolyamat elejétől a végéig. A NIlfisk speciális sorozata megoldást kínál
az ágazat számára, hitelesített tanúsítványokkal, a szigorú európai és amerikai
előírásoknak megfelelve (BG109 és NFPA484 2018.) A sorozatban szerepelnek
egyfázisú, háromfázisú és sűrített levegős porszívók, melyek belső leválasztó
tartállyal lettek felszerelve, ami ideális robbanásveszélyes por felszívása esetén.

TECHNIKAI ADATOK

ME

VHS110 Z22
EXA IS

T22PLUS L100 LC T40WPLUS L100
Z22 EXA IS
Z22 EXA IS

VHC110 Z1 EXA
IS

VHC120 Z1 EXA
IS

VHC200 L100 Z1
EXA IS

Feszültség

V

230

400

400

-

-

-

Frekvencia

Hz

50

50

50

-

-

-

IP-védelmi osztály

IP

64

65

65

-

-

-

Védelmi besorolás

Osztály

F

F

F

-

-

-

Névleges teljesítmény

kW

1.1

2.2

4

-

-

-

Légszállítás 6bar
nyomásnál

Nl/min

-

-

-

630

1260

2650

Szükséges nyomás

bar

-

-

-

4/7

4/7

6 Max

Légszállítás tömlő
nélkül

L/perc

3600

5250

8150

1980

3360

5580

Max. vákuum

kPa

22

21

19

32.5

32.5

38

Zajszint

dB(A)

73

67

71

71

72

70

Max. pormennyiség

L

4*

6*

6*

4*

4*

6*

Főszűrő típusa

Antisztatikus MAntisztatikus MAntisztatikus MAntisztatikus MAntisztatikus MAntisztatikus Mosztályú csillagszűrő osztályú csillagszűrő osztályú csillagszűrő osztályú csillagszűrő osztályú csillagszűrő osztályú csillagszűrő

Főszűrő mérete

cm2

10.000

19.500

35.000

10.000

10.000

19.500

Bemenet

mm

50

70

70

50

50

70

Hossz x Szélesség x
Magasság

mm

560x570x1240

1290x600x1540

1290x600x1640

270x560x1240

570x560x1240

910x600x1590

Tömeg

kg

42

138

167

37

37

70

* A maximálisan összegyűjthető pormennyiség függ a közömbösítő rendszer/anyag jelenlététől. A helyi előírások szigorúbbak lehetnek az így összegyűjtött por
mennyiségét tekintve.
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Folyadékfelszívó ipari porszívók

VHO 200
A folyadék összegyűjtése még soha nem volt ilyen egyszerű
A 2,4 kW motorteljesítményű, egyfázisú gépet a 75 literes tartállyal a legkülönfélébb folyadékok és
szilárd anyagok keverékének felszívására tervezték. A szennyeződés kiürítése gyors és könnyű a
beépített golyós szelepnek köszönhetően. A forgácskosárral rendelkező gép képes különválasztani
a folyadékot a szilárd anyagtól.

ECO-OIL 13 – ECO-OIL 22
Szívjon fel olajat, hogy olajat spórolhasson
Az egyfázisú 1,3 kW teljesítményű, valamint a háromfázisú 2,2 kW-os gépek az ECO-OIL 13 és
ECO-OIL 22, melyeket kifejezetten a hűtő-kenő folyadékok és a fémforgács összegyűjtésére majd
szétválasztására terveztek. Rövid idő alatt megszűri és újrahasznosítja az olajat.

TECHNIKAI ADATOK

ME

VHO200

ECO-OIL 13

ECO-OIL 22

Feszültség

V

230

230

400

Frekvencia

Hz

50

50

50

IP védelmi besorolás

IP

44

43

55

Szigetelési osztály

Osztály

I

B

F

Névleges teljesítmény

kW

2,4

1,3

2,2

Légáram gégecső nélkül

L/MP

4500

2675

5100

Max. vákuum

kPa

23

31,3

32,3

Zajszint

dB(A)

70

70

71

Tartály térfogata

L

22

30

30

Főszűrő felülete

L

75

180

180

Bemenet

mm

50

50

50

Hosszúság X Szélesség X Magasság

mm

580x880x1230

670x1050x1500

670x1050x1500

Tömeg

kg

60

120

135

Minden modell olajálló kerékkel és olajálló tömítéssel rendelkezik.
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Ipari porszívók az élelmiszeripar, gyógyszeripar és az OEM részére

IVT1000
Porszívó tisztaterek számára
Kisméretű ipari porszívó, melyet kifejezetten a „tiszta terek” tisztítására fejlesztettek ki, ahol a maximális
sterilitás alapkövetelmény. A gép rendkívül csendes üzemű és teljesen fertőtleníthető. Ideális választás
a kis mennyiségű toxikus (akár életveszélyes) porok felszívására (HEPA, ULPA szűrők).

VHS110 CR
Tisztatér-barát, száraz-nedves porszívó
Száraz-nedves egyfázisú porszívó tisztaterek számára. A GMP design és a rozsdamentes acél kialakítás
tökéletessé teszi tisztítási és fertőtlenítési feladatok elvégzésére. Az ULPA15 szűrő megakadályozza a
tisztaterek fertőzését, a szintén szabadon választható HEPA14 vagy az ULPA15 szűrők a legnagyobb
hatékonyságú szűrést biztosítják finom por felszívása esetén.

TECHNIKAI ADATOK

ME

IVT1000

IVT1000
H-CLASS

IVT1000
SAFE PACK

VHS110 CR

Feszültség

V

220-240

220-240

220-240

230

Frekvencia

Hz

50-60

50-60

50-60

50

IP védelmi besorolás

IP

40

40

40

54

Szigetelési osztály

Osztály

-

-

-

I

Névleges teljesítmény

kW

1.2

1.2

1.2

1

Légáram gégecső nélkül

L/MP

2283

2100

2100

2967

Max. vákuum

kPa

19.8

20

20

20.5

Zajszint

dB(A)

61

61

61

76

Tartály térfogata

L

12.5

12.5

-

37

Főszűrő felülete

L

6.5

8

6.5

-

Főszűrő típusa

cm2

2100

2573

2573

10000

Bemenet

mm

32

32

32

50

Hosszúság X Szélesség X Magasság

mm

300x300x625

300x300x725

300x300x700

560x570x1240

Tömeg

kg

9

11.5

9

39
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Ipari porszívók az élelmiszeripar, gyógyszeripar és az OEM részére

VHW200 – VHW201 – VHW210 – VHW211
A legkompaktabb porszívó az automatikus felhasználásra
A háromfázisú, fix telepítésű gépek 0,45-0,85 kW közötti motorteljesítménnyel rendelkeznek.
A Nilfisk termékpalettájának legkisebb porszívóját jó választás integrálni az olyan folyamatos
működésű gépekhez, ahol kis mennyiségű por vagy nyesedék elszívása a feladat.
A porszívókat úgy tervezték, hogy megfeleljenek a GMP előírásainak. A gépek csendesek, a
főszűrőknek és a HEPA 14 szívóoldali szűrőnek köszönhetően kiváló szűréssel rendelkeznek.

VHW310 – VHW311
A legjobb beépített vákuumtechnológia
Ideális gép, amennyiben integrálni akarjuk egy termelési folyamathoz és csak szűk hely áll
rendelkezésünkre, viszont a magas teljesítmény követelmény. A VHW311 modellt felszerelhetjük
abszolút szűrővel és kerekekkel, ezáltal mobil porszívóként is használhatjuk.
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TECHNIKAI ADATOK

ME

VHW200

VHW201

VHW210

VHW211

VHW310

VHW311

Feszültség

V

400

400

400

400

400

400

Frekvencia

Hz

50

50

50

50

50

50

IP védelmi besorolás

IP

55

55

55

55

55

55

Szigetelési osztály

Osztály

I

I

I

I

I

I

Névleges teljesítmény

kW

0.45

0.45

0.89

0.89

1.5

1.5

Légáram gégecső nélkül

L/MP

1192

1192

1933

1933

3500

3500

Max. vákuum

kPa

14.8

14.8

21

21

24

24

Zajszint

dB(A)

56

56

62

59

61

60

Tartály térfogata

L

1

6.5

6.5

6.5

15

15

Főszűrő felülete

cm2

1330

1840

1840

1840

4200

4200

Bemenet

mm

40

40

40

40

50

50

Hosszúság X Szélesség X Magasság

mm

530x270x415

420x430x820

640x330x475

420x430x820

420x710x905

420x710x905

Tömeg

kg

17

25

23

31

49

61

Ipari porszívók az élelmiszeripar, gyógyszeripar és az OEM részére

VHW320 – VHW321
Multifunkciós fejlesztés
Az 1,55 kW motorteljesítménnyel rendelkező gép ideálisan használható folyamatos üzemű
gépektől való elszíváshoz és/vagy egyéb porszívózáshoz, gépkarbantartáshoz. A gépeket
az új fejlesztésű PULLCLEAN szűrőtisztító rendszerrel szerelték, amely hatékonyan tisztítja
a beépített patronszűrőket. A VHW321 különösen könnyen tisztítható és fertőtleníthető az
innovatív és sima felületű gépkialakításnak köszönhetően (GMP megfelelőség).
A H porosztályú gépnél az abszolút szűrő biztonságosan cserélhető anélkül, hogy
érintkeznénk a veszélyes porral.

VHW420 – VHW421
Amikor a higiénia találkozik a teljesítménnyel
A VHW420 nagyteljesítményű, 2,2 kW motorteljesítménnyel rendelkezik. Kiválóan alkalmazható
a teljesen automatizált folyamatokhoz 7/24 üzemben. A VHW421 gépnél tökéletes összhangban
van a teljesítmény, a higiénia, a GMP előírásainak megfelelően. Könnyű tisztítani és
fertőtleníteni, mégis egy erős gépről van szó.

TECHNIKAI ADATOK

ME

VHW320

VHW321

VHW420

VHW421

Feszültség

V

400

400

400

400

Frekvencia

Hz

50

50

50

50

IP védelmi besorolás

IP

55

55

55

55

Szigetelési osztály

Osztály

F

F

F

F

Névleges teljesítmény

kW

1.5

1.5

2.2

2.2

Légáram gégecső nélkül

L/MP

3200

3200

5100

5100

Max. vákuum

kPa

18.5

18.5

19

19

Zajszint

dB(A)

60

61

63

65

Tartály térfogata

L

25

25

46

46

Főszűrő felülete

cm2

10000

10000

20000

20000

Bemenet

mm

50

50

70

70

Hosszúság X Szélesség X Magasság

mm

440x780x1170

440x735x1170

540x970x1390

540x970x1390

Tömeg

kg

73

83

100

113
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Ipari porszívók az élelmiszeripar, gyógyszeripar és az OEM részére

VHW440
A legmagasabb teljesítmény a higiéniai termeléshez
4 kW motorteljesítménye kiváló teljesítményt nyújt a vákuum, a légszállítás, és a szűrés
hatékonyságának vonatkozásában. Jól alkalmazható a termelésben.
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TECHNIKAI ADATOK

ME

VHW440

Feszültség

V

400

Frekvencia

Hz

50

IP védelmi besorolás

IP

55

Szigetelési osztály

Osztály

F

Névleges teljesítmény

kW

4

Légáram gégecső nélkül

L/MP

7000

Max. vákuum

kPa

23

Zajszint

dB(A)

67

Tartály térfogata

L

46

Főszűrő felülete

cm2

20000

Bemenet

mm

70

Hosszúság X Szélesség X Magasság

mm

540x970x1390

Tömeg

kg

113

Ipari porszívók a csomagolóipar és hulladékfeldolgozóipar részére

R sorozat
A különféle nyesedékek összegyűjtésének leggyorsabb módja
A 0,85-4 kW motorteljesítmény alkalmas arra, hogy elszívja a különféle nyesedékeket (papír, textil,
műanyag) a termelő berendezésektől, csomagoló gépektől. A szívóerő, a szerkezeti kialakítás és a
méretek úgy lettek megtervezve, hogy a gépek képesek legyenek kiszolgálni a termelőegységeket.

TECHNIKAI ADATOK

ME

R104

R154

R155

R305

3507W R

Feszültség

V

230/400

230/400

230/400

230/400

230/400

Frekvencia

Hz

50

50

50

50

50

IP védelmi besorolás

IP

55

55

55

55

55

Szigetelési osztály

Osztály

F

F

F

F

F

Névleges teljesítmény

kW

0,9

1,1

1,1

2,2

4

Légáram gégecső nélkül

L/MP

2600

3300

3300

5100

8600

Max. vákuum

kPa

22,5

20,5

20,5

31,3

29,4

Zajszint

dB(A)

68

72

72

75

74

Tartály térfogata

L

114

114

150

150

215

Főszűrő felülete

cm2

11500

11500

14350

14350

19000

Bemenet

mm

50

50

50

50

70

Hosszúság X Szélesség X Magasság

mm

560x1200

560x1200

660x1250

660x1250

1200x700x1400

Tömeg

kg

38

40

47

61

155
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Pneumatikus konvejorok

Elektromos pneumatikus konvejorok
Az elektormos pneumatikus konvejorok generációja oldalsó csatornákon keresztül porszívóz.
Az 1935/2004-es szabványoknak megfelelően használható az élelmiszer- és gyógyszeriparban
egyaránt. Ez a sorozat tartalmaz:
· 3VT sorozat – konvejorok porkeverékekhez 500 kg/h-ig és/vagy 1mm-nél kisebb gabonához.
· 9505 sorozat – fújás alapú konvejorok üres kapszulákhoz
· A128X sorozat egyfázisú kefemotorral – konvejorok 300kg/h anyagig és 1 mm-nél nagyobb gabonákhoz
· PCT421FG sorozat – konvejorok törékeny anyagok szállítására csomagoló gépek esetén
· Modul rendszerek: rendelésre készített, egyedi megoldások speciális igényekr

Technikai adatok

ME

3VT / 25

9505

A128

A136

PCT421FG

PCT320FG

Feszültség

V

400

400

220/400

220

220

400

400

Frekvencia

Hz

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

IP védelmi besorolás

Osztály

54

54

55

40

40

55

55

Szigetelési osztály

Osztály

F

F

F

F

F

F

F
1,5

Névleges teljesítmény

W

0,55

0,75

0,36

1

1

2,2

Max. légszállítás

m3/h

267

417

1300

2700

2700

3960

3180

Max. vákuum

kPa

74

74

-

21

21

19

18,5

Zajszint

dB(A)

61

61

62

74

74

65

60

Tartály kapacitás

L

11

11

198

8

16

7

7

Szükséges nyomás

bar

4/6

4/6

-

4/6

4/6

-

-

Levegő-fogyasztás

nl/sec,
6 bar

0,2

0,2

-

0,56

0,56

-

-

Fő szűrő területe

cm2

1200

1200

11000

7500

14100

20000

19500

Bemenet

mm

30

30

60

40

50

50

70

Tölcsér HxSzxM

cm

27.5x27.5
x54.2

27.5x27.5
x54.2

-

44x30x73

55x40x87

49.1x36.5
x59.3

49.1x36.5
x59.3

Tölcsér súlya

kg

-

-

-

14

18

7

7

Kocsi+motor HxSzxM

cm

76x46x87

76x46x87

120x61x120

-

-

90x46x145

90x50x139

Kocsi súlya

kg

78

78

Anyag
Szállítási kapacitás (max)
*Kapszula/mp

38

3VT

kg

104

-

-

55

73

AISI 304/316L AISI
304/316L

AISI 316L

AISI 304

AISI 304

AISI 304/316L

AISI 304/316L

500

700*

300

350

500

250

500

Központi porszívó rendszerek

Központi porszívó rendszerek
A NILFISK központi porszívó rendszerek megoldást nyújtanak olyan nagy területek hatékony tisztítására, ahol nagy mennyiségű hulladék összegyűjtése szükséges, gyártósorok, feldolgozó gépek
működése mellett.
Számos előnnyel rendelkezik ez a rendszer:
• Lehetővé teszi, hogy egyszerre több helyről szívja fel az anyagokat;
• Folyamatosan működhet, lehetővé téve az erőforrások azonnali megtakarítását;
• A felszívott anyagokat egyetlen, a gyárban vagy azon kívül elhelyezett tartályban gyűjtik
össze, így könnyebbé válik a kezelők számára az ártalmatlanítás vagy az újrahasznosítás.
A Nilfisk központi berendezései tartalmaznak egy elszívó egységet és egy sor csövet, melyeket a
műhelyben bárhol fel lehet szerelni. Központi berendezéseink rendkívül rugalmasak: használhatók
gyártósorok, padlók és berendezések tisztítására a munkaciklus alatt vagy végén, illetve akár szünet
nélkül is. Az új termékcsaládot úgy tervezték, hogy moduláris, csendes, környezetbarát legyen.
Egyszerűen okos.

H
E

F

D

C

G

B

A

A

Felszívó egység

D

Bemenet az eszközök gyors
csatlakoztatásához

G

Forró anyag előleválasztó

B

Silo/szűrő kamra

E

Folyadék előleválasztó

H

Folyamatban dolgozó gépek
összekapcsolása

C

Csőrendszer

F

Nagy teljesítményű
előleválasztó
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GM 80P – Egyfázisú, száraz felszívású porszívók

Tartós konstrukciójú ipari porszívó minden takarítási munkához
•
•
•
•
•

HEPA/ULPA szűrők opcióként
Csendes
10 méteres elektromos kábel
9 literes tartálykapacitás
Mindössze 5 kg tömegű

TECHNIKAI ADATOK

GB 80P

Ip védelmi besorolás

IP20

Névleges teljesítmény (W)

1200

Szívóteljesítmény a cső végén (W)

270

Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)

38

Tartály térfogat (L)

12.25

Főszűrő felülete (CM²)

2100

Max vákuum (KPA)

27

Bemenet (MM)

38

Tömeg (KG)

8

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

390x300x410

Főszűrő típusa

Pamut

Egy porszívó azon felhasználók számára, akiknek
nagy szívóerőre és könnyű használhatóságra van
szükségük.

JELLEMZŐK
Levehető kábel
Erős acélváz

•

Gyapjú szűrőzsák
Mosható szűrő

•

L-osztályú veszélyes porra engedélyezve
ALAPFELSZERELÉS
GÉGECSŐ 38/32/2M

12097500

KÜLSŐOLDALI LEVEGŐSZŰRŐ (2DB)

11693700

TEXTILSZŰRŐ 80 BOMULD

61543000

HOSSZABBÍTÓ CSŐ D32

11112401

HAJLÍTOTT CSŐ D32

107402630

CIKKSZÁM

17119009
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IVB 961-0L – Biztonsági és egészségügyi porszívók,
száraz-nedves felszívással
Sokoldalú, kimagasló minőségű ipari porszívó az igényes napi takarításra
•
•
•
•
•
•
•

Két motoros rendszer, ipari teljesítmény
Mosható, nagy felületű PET szűrő hatékony
szűrést és alacsony költségeket biztosít
Push&Clean szűrőtisztító rendszer a hatékony
munkavégzés érdekében
A billenthető és kivehető 70 literes, rozsdamentes
acéltartálynak köszönhetően egyszerűen és
könnyen kezelhető
Komplett készlet: 38 mm-es tartozékok, koracél
csövek és 4100 mm száraz-nedves felszívó fej
10 méteres nagy hatósugarú kábel
Robusztus gyapjú porzsák alaptartozékként

TECHNIKAI ADATOK

IVB 961-0L

Ip védelmi besorolás

IPX4

Porosztály

L

Névleges teljesítmény (W)

2x1200

Szívóteljesítmény a cső végén (W)

270

Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)

120

Tartály térfogat (L)

70

Főszűrő felülete (CM²)

7800

Max vákuum (KPA)

23

Bemenet (MM)

50 MultiFit

Tömeg (KG)

30

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

580x600x970

Főszűrő típusa

PET

JELLEMZŐK
Billenthető tartály

•

AntisztatIkus rendszer

•

Száraz-nedves kivitel

•

Alacsony üzemi zajszint

•

Rozsdamentes acéltartály

•

Push & clean szűrőtisztítás

•

Gyapjú szűrőzsák 1 darab

•

ALAPFELSZERELÉS
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SZŰRŐBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY

107400562

GÉGECSŐ KPL. 38X4000MM

302002796

KÖNYÖK /D38/ FÉM

302002889

HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2X500MM D38

107402474

FELSZÍVÓFEJ KLT. 38MM /IPARI/

302002798

RÉSSZÍVÓ D38

302002890

CIKKSZÁM

302002914

Legyen szó akár ipari padlóról vagy egy raktár
rakodó felületéről, ha valami lecsöppen, azt gyorsan
és hatékonyan fel kell takarítani. Ebben lehet kiváló
segítőtársunk ez a gép.

IVB 965 SD XC – Biztonsági és egészségügyi
porszívók, száraz-nedves felszívással
Ipari porszívó ipari szennyeződések és veszélyes porok felszívására
•
•
•
•
•
•
•

Két motoros rendszer, ipari minőség
Xtreme Clean automata, szűrőrázó rendszer
hatékonyságot biztosít, akár a H porosztályú
szennyeződéseknél is
A nagy méretű szűrő hatékony munkát és alacsony fenntartási költségeket jelent
A rozsdamentes acél tartály egyszerű kezelést
és könnyű ürítést biztosít
A 10 méteres elektromos kábel nagy hatósugarú
munkavégzést biztosít
Szemétgyűjtő zsák alaptartozékként
Dugaszolóaljzat az indító automatikához
(csak a 21-es modellen)

Minél nehezebb a takarítási feladat, annál jobb
porszívóra van szükség. Ezért született meg az
IVB 965-21 SD ipari porszívó jól átgondolt formatervezése. A 7200 liter/perc légszállítással, és a
3000 W-os maximális teljesítménnyel képes a por,
a forgács és a kiömlött folyadékok gyors és hatékony
feltisztítására.

TECHNIKAI ADATOK

IVB 965-0L

IVB 965-2H/M

Ip védelmi besorolás

IPX4

IPX4

Porosztály

L

H/M

Névleges teljesítmény (W)

2x1200

2x1200

Szívóteljesítmény a cső végén (W)

270

270

Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)

120

120

Tartály térfogat (L)

50

50

Főszűrő felülete (CM²)

7800

7800

Max vákuum (KPA)

23

23

Bemenet (MM)

50 MultiFit

50 MultiFit

Tömeg (KG)

45

45

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

615x690x990

615x690x990

Főszűrő típusa

PET Nano

Papír/üvegszálas

AntisztatIkus rendszer

•

•

Motorsebesség szabályzó

•

•

Alacsony üzemi zajszint

•

•

Mosható polietilén gyapjúszűrő

•

Xtremeclean automata szűrőtisztítás

•

•

Gyűjtőzsák 1 darab

•

•

JELLEMZŐK

ALAPFELSZERELÉS
SZŰRŐ D275X187 H-OSZTÁLY

107400564

SZŰRŐBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY

107400562

GYŰJTŐZSÁK ATTIX 7 5DB

302001480

BIZTONSÁGI SZŰRŐZSÁK ATTIX/IVB (9DB)
CIKKSZÁM

302001480
302003473

302002916

302002917
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IVB 7X – ATEX TYPE 22 – Biztonsági és egészségügyi
porszívók, száraz-nedves felszívással
Egészségügyi és biztonsági ipari porszívók
•
•
•
•

Biztonsági porszívó M porosztályú ATEX Z22
minősítéssel
Egyfázisú porszívó, hosszú élettartamú
EC motor / ATEX feladatokhoz
SoftStart: a motor lágy indítását jelenti
Egyszerű használat kisteljesítményű elektromos
hálózatoknál is

TECHNIKAI ADATOK

IVB 7-M ATEX TYPE 22

Ip védelmi besorolás

IP54

Porosztály

M

Névleges teljesítmény (W)

1200

Szívóteljesítmény a cső végén (W)

270

Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)

56

Tartály térfogat (L)

70

Főszűrő felülete (CM²)

3000

Max vákuum (KPA)

25

Bemenet (MM)

50 type 22

Tömeg (KG)

27.2

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

580x605x970

Főszűrő típusa

PET

JELLEMZŐK
Szűrőzsák

•

Motorsebesség szabályzó

•

Automatikus elektromos eszköz indítás

•

Atex 22-es veszélyes porra engedélyezve

•

Csatlakozóaljzat kéziszerszámokhoz

•

ALAPFELSZERELÉS
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SZŰRŐ D185X140

302000490

GÉGECSŐ AS 36X4000

44193

CIKKSZÁM

302001895

Az IVB 7X M osztályú ipari porszívó egyedülálló
EC motorvezérléssel bír. Ez hosszú élettartamot
biztosít. Az IVB 7X ipari porszívó megfelel az ATEX
minősítésnek és a 94/9/EC direktíváknak, a Zóna
22-es használathoz.

IVB 995 ATEX TYPE 22 – Biztonsági és egészségügyi
porszívók, száraz-nedves felszívással
Egészségügyi és biztonsági száraz-nedves porszívók, ATEX 22
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ipari kivitel, robusztus felépítés és nagy
teljesítmény: ez az IVB 9 definíciója
Bevizsgálva ATEX Zone 22,
H és M porosz-tályra" or "por-osztályra
2 db szénkefe nélküli elektromos motor
Kétmotoros ipari kivitel
XtremeClean, teljesen automata szűrőtisztítási
mód, magas hatékonyság a H és M porosztályban
Nagy szűrőfelületű H porosztályú szűrővel
ellátva, hatékony szűréssel és alacsony
karbantartási költséggel
Süllyeszthető koracél szemétgyűjtő tartály
A 10 m elektromos kábel nagy felület takarítását
teszi lehetővé
A műanyag zsákos gyűjtőrendszer és a
biztonsági porzsák alaptartozék

TECHNIKAI ADATOK

IVB 995 ATEX TYPE 22

Ip védelmi besorolás

IP54

Porosztály

H/M

Névleges teljesítmény (W)

2x1100

Szívóteljesítmény a cső végén (W)

270

Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)

120

Tartály térfogat (L)

50

Főszűrő felülete (CM²)

10000

Max vákuum (KPA)

23

Bemenet (MM)

50 Type 22

Tömeg (KG)

45

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

615x690x990

Főszűrő típusa

Papír/üvegszálas

Az IVB 995 ATEX Type 22 porszívó a legerősebb
kétmotoros gép, amelyet H és M porosztályú,
valamint Zóna 22 robbanásveszélyes környezetben
is alkalmazhatunk.

JELLEMZŐK
Finomindítás

•

AntisztatIkus rendszer

•

Alacsony üzemi zajszint

•

M-osztályú veszélyes porra engedélyezve

•

H-osztályú veszélyes porra engedélyezve

•

Atex 22-es veszélyes porra engedélyezve

•

Xtremeclean automata szűrőtisztítás

•

ALAPFELSZERELÉS
SZŰRŐ D275X187 H-OSZTÁLY

107400564

LEVEGŐSZŰRŐ ATTIX 9

107400041

CIKKSZÁM

302002919
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Kiegészítők: Ipari porszívók

RÖG Z ÍTET T
FELS Z Í VÓ FE J
Típus 22, O50x600 mm

S ZŰRŐZ SÁ K K ÉS Z LET,
5 DB

M AC/PA DLÓTI S Z TÍTÓ K ÉS Z LET (38M M)
Multi fit gumi gégecső (38mm)

PO RS Z Í VÓ K ÉS Z LET
Egészségügyi és biztonsági alkalmazásokhoz

K E M ENCETI S Z TÍTÓ K LT.
Ø38mm
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I PA R I K LT.
Ø50mm

B I Z TO NSÁG I
S ZŰRŐZ SÁ K, 5 D B

FO RGÁCSFELS Z Í VÓ K LT.
Ø50mm

Ügyfeleink igényeinek megfelelően
megtervezett funkciók
A Nilfisk az innovatív és nagy teljesítményű száraz-nedves porszívók teljes termékpalettáját
kínálja Önnek – termékeinket nem csupán a legnagyobb kihívást jelentő professzionális takarítási
feladatok elvégzésére terveztük, hanem hogy a speciális követelményeknek is megfeleljenek
a szívóerőt illetően, olyan funkciókkal támogatva, mint a korszerű szűrés, a nagyon alacsony
zajszinten, a kiváló teljesítménnyel, valamint az automata, illetve félautomata szűrővel végzett
takarítás.

XtremeClean

TM

Ez a fejlett technológia automatikus szűrőtisztítást tesz lehetővé, miközben
Ön teljes teljesítményen porszívóz. Használjon szelepes vagy szervó alapú
megoldásokat, az XtremeClean™ sokkal hosszabb élettartamot és nagyobb
hatékonyságot biztosít, továbbá megakadályozza a korlátozott levegőáramlás
miatt bekövetkező teljesítménycsökkenést, mindezt megszakítás nélkül

AntiStatic
A szennyeződésrészecskék súrlódása sztatikus feltöltődést okozhat a
tömlőben, ami áramütéshez vezethet, és a robbanásveszélyes anyagok, illetve
éghető porok meggyulladását okozhatja. A Nilfisk AntiStatic antisztatikus
rendszerének köszönhetően a bemeneti szerelvények a sztatikus feltöltődést
megelőzve, földelve vannak.

InfiniClean

TM

Az InfiniClean™ működés közben automatikusan megtisztítja a szűrőt egy 15
másodpercenként bekapcsolódó fordított levegőimpulzus segítségével – a
levegőáramlást akár 20%-kal megnövelve. A tartós és mosható hosszú
élettartamú, PTFE szűrő tapadásmentes membránnal, nedves és száraz
szívásra is alkalmazható.

Push&Clean

TM

Ha a szerszámot közvetlenül a géphez csatlakoztatja, a port közvetlenül
porszívózza, automatikusan be- és kikapcsolja a szerszámmal egyidejűleg.
Nyomon követheti a felszívócső teljes kiürítését és a folyamatos
teljesítményszabályozást.

SystemEC

TM

Ennek a technológiának köszönhetően a szűrőpatron gyorsan és egyszerűen
tisztítható. A szűrőtisztító gomb megnyomásakor a környező levegő
ellenkező irányban lép be a szűrőpatronba. A szennyeződést lefújja a szűrőről, a szívóteljesítmény ismét megnő. A szűrőtisztítás kényelmes, hatékony,
mégis kíméletes módja ez.

A Nilfisk ATEX ZONE 22-es ATEX zónás porszívókban alkalmazott
SystemEC egy egyfázisú meghajtó rendszer, amit egy elektromos
kapcsolású, egyenáramú motorral fejlesztettünk ki. A motor elektronikus
vezérlésű, ami feleslegessé teszi a szénkeféket.

MultiFit

FlowSensor

A MultiFit-et úgy terveztük, hogy átmérőtől függetlenül (27, 32, 36, 38, illetve
50 mm) mindegyik szívótömlő további kiadások nélkül csatlakoztatható a
porszívóra. A legtöbb modellen a MultiFit tömlőnek köszönhetően rugalmasan
választhat az univerzális és az AntiStatic antisztatikus tömlők közül.

A Nilfisk H; M és L porosztályú, illetve Type 22 biztonsági porszívójába beépítették a FlowSensor technológiát, amely közvetlenül két hőkapu használatával
elektronikusan mér. Következésképpen a légáramot pontosan meg lehet határozni, a gégecső átmérőjétől és/vagy az áramingadozásoktól függetlenül.

TM

TM

SoftStart

TM

Az intelligens motorindítás csökkenti a feszültségfelvételt. A magas áramlökés és a kontrollálatlan nyomaték majdnem mindig problémát okoz a motor
indításakor. A lágy indítás, fokozatos energiafelvétel, a motor sima, fokozatmentes felpörgetését eredményezi.
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Padlótisztítók

Gyors, kényelmes és hatékony
A Nilfisk padlótisztítók kínálata akár 11.700 m²/óra tisztítási
hatékonyságot tesz lehetővé.
Négy alapszabály vezérel minket ezen hatékony gépek

CSÖKKENTSE A HOLT IDŐSZAKOKAT A NILFISK
„ESZKÖZMENTES” RENDSZERÉVEL
Az egyedülálló Nilfisk „szerszám mentes” rendszere lehetővé teszi
a kezelő számára, hogy gyorsan és könnyedén ellenőrizhesse, vagy
cserélje a keféket és a felszívó fejet, így szorítva a minimumra a
holtidőket, és így spórolva pénzt.
Gépeinket úgy terveztük, hogy egyszerűen karbantarthatóak
legyenek. Minden fő alkatrész gyorsan és közvetlenül hozzáférhető.
A HASZNOSAN ELTÖLTÖTT IDŐ MAXIMALIZÁSÁRA
TÖREKSZÜNK
Minden padlótisztítónk egyszerűen karbantartható, és a hasznosan
eltöltött üzemidő maximalizálását szem előtt tartva készült.
Ezt erősítik az alábbi jellemzők:
• egyszerű hozzáférés a kulcsfontosságú alkatrészekhez,
mint pl. akkumulátorok és felszívómotor
• felszívó gumik, kefék és padek egyszerű és gyors cseréje
• nincs szükség szerszámra a kiegészítők cseréjéhez
• könnyen szervizelhető és tölthető akkumulátorok
HATÉKONY TISZTÍTÁS KÖSZÖNHETŐEN A TÁNYÉR- ÉS
HENGERKEFÉK SZÉLES VÁLASZTÉKÁNAK
Minden tányér- és hengerkefét úgy terveztek, hogy szinte minden
padlótípust gondosan tisztítson. A Nilfisk padlótisztítók biztonságosan és hatékonyan tisztítanak minden keménypadlót. A Nilfisk
tanácsot ad a gépek mellett az Ön épülettisztítási feladatához
leginkább megfelelő kiegészítőkre és tisztítószerekre is. Gépeink
minden szennyeződés típus eltávolítására alkalmasak, úgymint por,
olaj, gumi stb. A Nilfisk a legtökéletesebb megoldást nyújta Önnek.

fejlesztésekor: kiváló tisztítás, egyszerű használat, maximum
élettartam, alacsony karbantartási és javítási költségek.
Gépeink a legnagyobb odafigyeléssel, hatékonyan és gyorsan
takarítják padlóját.

KIEGÉSZÍTŐK ÁTFOGÓ PALETTÁJA BIZTOSÍTJA
PADLÓTISZTÍTÓJÁNAK MINÉL SZÉLESEBB KÖRBEN
TÖRTÉNŐ KIHASZNÁLÁSÁT
• akkumulátoros vagy kábeles: függ a takarítandó környezettől
• beépített töltő vagy külső töltő, hogy ott tölthesse gépét, ahol
csak akarja
• monoblokk vagy cellás akkumulátorok: attól függően, hogy mennyi
üzemidőre, munkaidőre van szüksége
• hengerkefés vagy tányérkefés rendszer: függ a padló típusától és
attól, hogy kell-e seperni
• kefe vagy pad: széles választék, hogy a feladatnak leginkább
megfelelőt választhassuk
OPTIMÁLIS KEZELŐI KOMFORT A SZABADALMAZTATOTT
CLEAR VIEW TM (TISZTA RÁLÁTÁS) RENDSZERNEK
KÖSZÖNHETŐEN
A Nilfisk gépek elemzése megmutatta, hogy az ergonomikus felépítés a kezelő számára kényelmet biztosít, így csökkenti az
igénybevételt és a munkától való távolmaradást. Például a Nilfisk által szabadalamaztatott Clear ViewTM rendszer széles látóteret biztosít
a kezelő számára, lehetővé téve, hogy leszállás nélkül vezérelhessen minden funkciót. Egyéb jellemzők is nagyon fontosak, mint pl.: a
jól hozzáférhető vezérlőegység, a könnyen vezethető kormánykerék
és az állítható vezetőülés. Új tisztítási megoldás kidolgozásakor a
biztonságot és a kezelőbarát tulajdonságokat helyezzük előtérbe.

A padlótisztítókkal kapcsolatos további információért keresse fel honlapunkat: www.nilfisk.hu
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Innovatív funkciók bármilyen
padlóápolási feladathoz
A Nilfisk teljes padlóápolási termékpalettája számos innovatív technológiát alkalmaz, amelyet
nem csupán a takarítási eredményeinek javítására terveztünk, hanem az összes fenntartási költség
csökkentésére is.

DustGuard

TM

Ködképző rendszer, ami megköti a szálló porrészecskéket, így azok a földre
hullanak, és az oldalsó seprűk a tisztítási pályára, a főseprűhöz továbbítják
azokat. 70%-kal nagyobb porszabályzó teljesítmény a hagyományos seprőgépekkel szemben, amelyek csak a főseprűn alkalmaznak porszabályozást.

A Nilfisk Ecoflex biztosítja padlójának – a kis forgalmú területektől az erősen
szennyezettekig – tisztaságát, környezetbarát módon, egyszerűen, hatékonyan, miközben Ön pénzt takarít meg!

OneTouch

QuickChange

Valamennyi tisztítási/seprési funkció egy gombbal kapcsolható a könnyebb
kezelés és a kezelő személy gyors betanítása érdekében.

A QuickChange™ súrolóeszköz csere rendszer, egyetlen gépen nyolc egyedi
tányér-, illetve hengerkefével rendelkezik, amelyek gyorsan és könnyen
cserélhetők, így Ön biztos lehet benne, hogy mindig a feladatnak megfelelő
betétet használja.

SmartFlow

SmartKey

Egy rendszer, amely a gép sebességének megfelelően állítja be a víz- és a
tisztítószer áramlását, egységes fogyasztást biztosítva minden egyes padló-négyzetméteren.

A SmartKey™ két hozzáférési szintet tesz lehetővé: felhasználók és rendszergazdák számára, ezzel fokozva gépe biztonságát és az egyszerű használatot
a napi szintű feladatok elvégzésekor.

REV

TrackClean

A REV megnyomásával a súroló betét a pálya mentén mozog, ahelyett, hogy
csak forogna, így nem hagy hátra súrolási nyomokat és egyenetlen kopást
a nyomvonalon. Az adott felületnek megfelelő betéttel kombinálva ennek a
funkciónak köszönhetően a padlótisztító szerek mindössze víz használatával
eltávolíthatók.

Géppark kezelő rendszer, ami optimalizálja a takarítási programot és felügyeli
a tisztítási teljesítményt segítve Önnek csökkenteni a költségeket és kezében
tartani a pénzügyeket.

TM

TM

TM

TM

TM

TM
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Liberty SC50 – Automata ráállós padlótisztító

A szabadság jobbá tesz
•

Megbízható és biztonságos: A Liberty SC50 a
piacon az egyetlen automata padlótisztító, amely
megfelel az OSHA által egyedüliként elismert
CSA/ANSI 336 szabványnak.
Méret és üzemidő: A mozgékony kialakítás
lehetővé teszi a gép számára, hogy azonnal
reagáljon a környezet változásaira és fenntartsa
autonóm működését a kezelő beavatkozása
nélkül.
Egyszerűség: Összesen 3 gomb található
rajta. Record. Play. Stop. A gép egy üzemeltető
számára készült, nem egy számítógépes program
számára.
Fill-in mód: A kezelő egyetlen egyszer körbevezeti a gépet a tisztítandó területen, és az SC50
kiszámolja a leghatékonyabb útvonalat az adott
tisztítandó területre vonatkozóan a kikerülendő
akadályok beleszámításával. Ez a forradalmi
tisztítási metódus a Nilfisk kizárólagos tulajdona.

•

•

•

Automata padlótisztító közepes vagy nagy területek
tisztítására. Lehetővé teszi, hogy egyéb feladataira
koncentráljon, miközben a Liberty SC50 akár 6 órán
keresztül képes önállóan dolgozni egyetlen töltéssel.

TECHNIKAI ADATOK

LIBERTY SC50

LIBERTY SC50 X51R OBC PH

LIBERTY SC50 UVGI

Feszültség (V)

24

24

24

Bruttó súly (gvw) (kg)

484.4

484.4

484.4

Magasság (cm)

144.1

144.1

144.1

Hosszúság (cm)

135.5

135.5

135.5

Max. tisztítási képesség (m2/h)

1,936

1,936

1,936

Zajszint (db(A))

63

63

63

Max. sebesség - manuális módban előre (kph)

5.0

5.0

5.0

Max. sebesség - manuális módban hátra (kph). 2.6

2.6

2.6

Max. sebesség - automata üzemmódban (m/s)

1.055

1.055

1.055

Digitális riportok

•

•

•

Szoftverfrissítések

•

•

•

CopyCat mód

•

•

•

Fill-in mód

•

•

•

Szüneteltetés/autonóm terv folytatása

•

•

•

USB port

•

•

•

CIKKSZÁM

56104508

56104509

N/A

JELLEMZŐK

A Nilfisk Liberty SC50 UVGI a
robotizált padlótisztítást kombinálja az UVGI (ultraibolya
germicid besugárzás) technológiával annak érdekében,
hogy Ön létesítményében a
legmagasabb szintű tisztaságot
tarthassa fenn.

•

•
•
•
•

Az UV-C fény csíraölő, vagyis károsítja a baktériumok, vírusok és más kórokozók DNS-ét, ezáltal
megakadályozva szaporodásukat és az általuk
okozott betegségek kialakulását.
A rögzített UV-fény az SC50 hátulján található,
közvetlenül a szívófej mögött.
Az UV-C fényt közvetlen közelről a padlóra
bocsátja, olyan adagolási szinten, amely a koronavírust és más kórokozókat veszi célba.
Az UV-C fény az SC50 alatt lévő padlófelületre
korlátozódik, és az emberek körül végzett biztonságos kezelésre tervezték.
A Liberty SC50 UV-C berendezés megfelel az
összes vonatkozó biztonsági szabványnak,
beleértve a harmadik fél tanúsítványát is.

Liberty SC60 – Automata vezetőüléses padlótisztító

Egyszerűség és termelékenység egyetlen nagyszabású megoldásban
•
•
•
•
•
•

Osztályában a legjobb futási idővel
Egy hasonló BrainOS-kompatibilis automata
padlótisztítóhoz képest a legnagyobb súrolófelülettel rendelkezik
Megbízható akadályfelismerés/kikerülés a
megtisztítandó terülten
A robotizált biztonsági előírásoknak, szabványoknak megfelelően kialakítva
Intuitív, egyszerűen használható kezelői felület
segíti a könnyű telepítést, működtetést
A rendszeres, felhőalapú szoftverfrissítések
lépést tartanak az innovációval és folyamatos
értéket nyújtanak

TECHNIKAI ADATOK

LIBERTY SC60

Feszültség (V)

24

Bruttó súly (gvw) (kg)

680

Magasság (cm)

145

Hosszúság (cm)

169.5

Max. tisztítási képesség (m2/h)

2,696

Zajszint (db(A))

NA.

Max. sebesség - manuális módban előre (kph)

7.3

Max. sebesség - manuális módban hátra (kph).

4.5

Max. sebesség - automata üzemmódban (m/s)

1.055

JELLEMZŐK
Digitális riportok

•

Szoftverfrissítések

•

CopyCat mód

•

Multi-Plan mód

•

Szüneteltetés/autonóm terv folytatása

•

USB port

•

CIKKSZÁM

N/A

A Brain Corp erőteljes BrainOS®-márkájára- a világ
legelterjedtebb autonóm operációs rendszeréreépített nagy teljesítményű Liberty SC60 a piac legnagyobb súrolófelületével, példaértékű futási idővel és
minimális leállási idővel is büszkélkedhet.
Kiváló tisztítási képessége ideálissá teszi a világ
legnagyobb területein végzett minőségi és hatékony
padlóátisztítási teljesítményének maximalizálására.
Mivel ez egy Liberty beredezés, kiterjedt
programozhatósága lehetővé teszi, hogy a kezelők
egyetlen bejárással adaptálják az SC60-et bármilyen
létesítménybe.

SC100 – Kisméretű padlótisztítók

A kis helyeken való takarítás mestere
•
•
•
•

•
•

Súrolás és azonnali szárítás, így a megtisztított
terület azonnal használhatóvá válik
Vízmennyiség szabályozás két fokozatban a
hatékony tisztítás elérése érdekében, valamint
piros LED figyelmeztet az üres víztartályra
Ergonomikus fogantyú, akár egy kezes vagy két
kezes működtetéshez
Kis méretének és könnyű súlyának – 12kg –
köszönhetően egyik helyről a másikra való
cipelése sem okoz
gondot, úgy, ahogy a gép tárolása sem
Tisztán oldatot használ: nincs por és baktérium
szétszóródása a földön
A lapos piszkosvíz-tartály kialakításnak és a teljes
hozzáférhetőségnek köszönhetően gyorsan és
egyszerűen elvégezhető a szennyeződés 100%os eltávolítása a tartályból

•

•
•
•
•
•

Megteszi azt, amire más gép nem képes: az
alacsony kefefej felépítése lehetővé teszi, hogy
olyan helyeken is takarítsunk, amelyek nehezen
hozzáférhetők
Könnyű és gyors karbantartás
Rugalmas tisztítás: Eco mód a kisebb
szennyeződéshez és dupla vízmennyiség a foltok
vagy szennyeződések eltávolításhoz
Álló helyzetben minden funkció leáll: sem a kefe,
sem pedig a felszívó gumi nem működik, ha a gép
használaton kívül van
Robusztus alumínium váz garantálja a
megbízhatóságot és a hosszú élettartamot
Tisztítószer adagoló kupak a tisztavizes tartályon,
a megfelelő mennyiségű vegyszeradagolás
érdekében

A Nilfisk SC100 egy kisméretű padlótisztító, melyet
a szűk területek alaposabb takarítására tervezték.
A moppal való történő takarításhoz képest az SC100
egy gyorsabb, hatékonyabb és termelékenyebb
tisztítást kínál.

TECHNIKAI ADATOK

SC100 E

SC100 E FULL PACKAGE

Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)

620/310

620/310

Névleges teljesítmény (W)

800

800

Súroló szélesség (MM)

310

310

Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)

3/4

3/4

Kefe száma és típusa

1 hengerkefe

1 hengerkefe

Kefe fordulatszáma (RPM)

2100

2100

Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)

72 ± 2

72 ± 2

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

400x360x1150

400x360x1150

Össztömeg (GVW) (KG)

15

15

Levehető kábel

•

•

Automata tisztítószer elzárás

•

•

Tisztavíz-szintjelző

•

•

Használatra készen szállítva (teljes csomag)

•

•

Tartály a tartályban

•

•

Kétkezes fogantyú

•

•

Súroló kefe (közepes) 310MM

107411860

107411860

Két kezes fogantyú

107413470

107413470

JELLEMZŐK

ALAPFELSZERELÉS

Szőnyegtisztító készlet
Csatlakoztatható hosszabbító 10M

107411865
107413490

Kézi felszívó adapter

107411864

Felszívó gumi 321MM

52

107413490
107411868

Felszívó gumi klt.

107411867

107411867

CIKKSZÁM

107408100

107408103

SC250 – Kisméretű padlótisztítók

SC250 súrol, seper és szárít minden sarokban
•
•
•
•
•
•
•

Hatékony: Seprés, súrolás és szárítás egy időben
Magas tisztítási teljesítmény: 34 cm-es
hengerkefe vagy mikroszálas henger
Produktív: A 6 literes tiszta és piszkos víz tartály
újratöltés nélkül megnöveli az üzemidőt 40 percre
Erős: Nilfisk 36V Lithium akkumulátor
Könnyű használat: Az ergonomikus fogantyúnak
köszönhetően szabadon mozgó vagy szállítás
esetén összehajtott pozícióba állítható
Automata: Informatív kijelző a fogantyún
Teljeskörű irányítás: OneTouch gomb minden
alapvető funkciót aktivál, a fogantyúba épített
érintő szenzorok megkönnyítik a működtetést

•
•
•
•

Non-stop tisztítás: A víz/tisztítószer beállítás
változtatható
Biztonságos: Jelző figyelmeztet, ha kifogyott
a víz, ezáltal védi a gépet
Kényelmes: Könnyű szállítani a kompakt
design-nak és kis súlynak köszönhetően
Alacsony költségek (TCO): Hosszú élettartam,
nem szükséges semmilyen szerszám, eszköz a
tisztításához, szervizeléséhez, karbantartásához.

A Nilfisk SC250 egy kompakt padlótisztító, kemény
padlófelületek gyors és hatékony tisztítására
kialakítva, minden sarokba elér és eredményesen
takarítja a padlót előre- és hátramenetben – a bútorok
és polcok alatt is.
Egy könnyű, halk és hatékony gépet kap napközbeni
használatra, akkumulátorral ellátva. Vonzó ajánlat
boltok, iskolák, éttermek, kávézók, pékségek,
gyorséttermek, hotelek, takarító cégek számára.

TECHNIKAI ADATOK

SC250 34C B

Névleges teljesítmény (W)

300

Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)

1360/680

Felszívófej szélessége (MM)

340

Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)

6/6

Feszültség (V)

36

Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)

66 ±3

Kefe száma és típusa

1 hengerkefe

Kefe fordulatszáma (RPM)

1000

Kefenyomás (KG)

Max 12

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

630x425x400

Össztömeg (GVW) (KG)

32

Energiafogyasztás (KW)

0.3

Működési idő (PERC)

40

JELLEMZŐK
Kompakt kivitel

•

Lítium akkumulátor

•

Használatra készen szállítva (teljes csomag)

•

One Touch gomb

•

Tartály a tartályban

•

Seprés és súrolás

•

CIKKSZÁM

9087380020
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SC351 – Kisméretű padlótisztítók

Új generációs padlótisztító a szűk helyek gépi takarításához
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az SC351 előre- és hátramenetben is súrol és szárít,
valamint lenyűgöző 27 kg-os kefenyomást kínál.
Könnyen belátható, hogy igen hasznos ez a funkció
zsúfolt helyeken történő tisztításkor, valamint ha
asztalok alatt, polcok között vagy bútorok mögött kell
takarítani. Egy szóval, minden nehezen hozzáférhető
helyen kiváló szolgálatot nyújt.

Alacsony zajszint a zajérzékeny helyek
napközbeni takarításához
Könnyen állítható kefefej a tökéletes
meghajtáshoz
Állítható vízmennyiség
Gyors és egyszerű karbantartás
Az áttetsző víztartályfedél egyszerű ellenőrzést
biztosít
Ergonomikus, állítható és behajtható fogantyú
a könnyű szállítás és tárolás érdekében
Rendkívül kompakt
Ütközőgörgők a falhoz közeli tisztítás segítésére
Két tartályrendszer
Könnyen felszerelhető és eltávolítható
felszívó gumi
Akkumulátor töltöttségi szint kijelző

TrackClean

TM

TECHNIKAI ADATOK

SC351

SC351 full package

Névleges teljesítmény (W)

450

450

Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)

1480/890

1480/890

Súroló szélesség (MM)

370

370

Felszívófej szélessége (MM)

470

470

Kefe/pad átmérője (MM)

370/355

370/355

Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)

11/11

11/11

Feszültség (V)

12

12

Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)

64

64

Kefe száma és típusa

1 tányérkefe

1 tányérkefe

Kefe fordulatszáma (RPM)

140

140

Kefenyomás (KG)

27

27

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

730x475x450

730x475x450

Össztömeg (GVW) (KG)

73

73

Beépített töltővel

•

•

Automata kefe kikapcsolás

•

•

Automata tisztítószer elzárás

•

•

Akkumulátoros üzemeltetésű változat

•

•

Görgős lökhárító a felszívófejen

•

•

Akkumulátortöltöttségi szintjelző

•

•

Felszívófej

•

•

FELSZÍVÓGUMI KLT. 370MM/14

9100000077

9100000077

CIKKSZÁM

9087340020

9087341020

JELLEMZŐK

ALAPFELSZERELÉS
KEFE D370MM 14 PROLENE

54

9099999000

SC401 – Kis méretű padlótisztító

Magas szintű, egyenletes teljesítmény hosszú órákon át
•
•
•
•
•

Kompakt kivitel és egyszerű manőverezhetőség
A hatékony és nagy teljesítményű szívómotor
tökéletes tisztítást és szárítást tesz lehetővé
A kefe egy gombnyomással leoldható, és
könnyedén felvehető, könnyű felszívófejre a
felszívócsövet külön nem kell csatlakoztatni
A szabadalmaztatott elasztikus pántrendszer
révén a felszívógumi karbantartása rendkívül
egyszerű
A tisztítószer-keverő rendszer megelőzi a
vegyszerek túladagolását – ezzel óvja a
környezetet és csökkenti a teljes tisztítási
költséget

A kompakt és jól manőverezhető Nilfisk SC401
gyalogkíséretű padlótisztító mindazt a sebességet,
pontosságot és egyszerű használatot nyújtja,
amelyre a padlók magas minőségű tisztításához
elengedhetetlen. A tökéletesség érdekében a nagy
teljesítményű gép extrém alacsony zajszinttel végzi a
napi takarítást – még zajérzékeny környezetben is.

TECHNIKAI ADATOK

SC401 43 B

SC401 43 BD

SC401 43 B FULL
PKG

SC401 43 BD FULL SC401 43 E
PKG

Névleges teljesítmény (W)

450

450

450

450

450

Súrolási szélesség (MM)

430

430

430

430

430

Felszívófej szélessége (MM)

720

720

720

720

720

Tiszta/piszkosvíz-tartály (l)

30/30

30/30

30/30

30/30

30/30

Feszültség (V)

24

24

24

24

230 V - 50-60 Hz

Zajszint 1,5m (dB(A) ISO 3744)

65 (60) ±3

65 (60) ±3

65 (60) ±3

65 (60) ±3

68 ±3

Kefe mennyisége és típusa

1 tányérkefe

1 tányérkefe

1 tányérkefe

1 tányérkefe

1 tányérkefe

Kefe sebessége (RPM)

140

140

140

140

170

Kefenyomás (KG)

24

24

24

24

30

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

1180x458x1055 1180x458x1055

1180x458x1055

1180x458x1055

1180x458x1055

Bruttó tömeg (GVW) (KG)

149

158

166

158

148

•

•

•

•

JELLEMZŐK
Akkumulátoros változat
Kábeles változat

•

Hajtás típusa

•

•

One-Touch™ gomb

•

•

•

•

Kefe kapcsoló

•

•

•

•

Nilfisk SilenTech™ and Silent Mode

•

•

•

•

Összenyomható leeresztőcső
áramlásvezérlő móddal

•

•

•

•

•

Szennyfogó tálca

•

•

•

•

•

Töltőtömlő

•

•

•

•

•

•

•

9097290000

9097290000

9100000787

9100000787

Tisztítószer-keverő rendszer

•

ALAPFELSZERELTSÉG
TÖLTŐTÖMLŐ

9097290000

9097290000

K ÁBELHOSSZABBÍTÓ EU PLUG L. 2000MM SIP
FELSZÍVÓGUMI 730 MM 29 GUMI KLT

9100002541

9100002541

PADTARTÓ 17 432 MM

9100002541

9100002541

9100002050

9100002050

KEFE D.430 PROLENE PPL

L08812891

L08812891

ÜZEMÓRA-SZÁMLÁLÓ

9100002257

9100002257

9100002531

9100002531

9100002572

9100002572

80564310

80564310

9100002545

9100002545

9087390020

9087398020

TISZTÍTÓSZER-KEVERŐ RENDSZER
GYORSCSATLAKOZÓ

9100002572

9100002572

AKKU 12V-76AH ZSELÉS MONOBLOC
BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V 13A 100-230V KLT. EU/UK
CIKKSZÁM

9087391020

9087393020

9097290000
9100002541
L08812891

9100002572

9087392020
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SC430 – Közepes méretű padlótisztítók

Egyszerű és felhasználóbarát gyalogkíséretű padlótisztító
•

Könnyű használat: Egy gombbal aktiválható
az összes súrolási funkció
Beépített tiszta és piszkos víz tartály a
nagyobb kapacitás érdekében
Kompatibilis a Nilfisk tartozékokkal
Kiváló vízfelszívás

•
•
•

TECHNIKAI ADATOK

SC430 53B GO FULL PACKAGE

Névleges teljesítmény (W)

900

Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)

2120/1272

Súroló szélesség (MM)

530

Felszívófej szélessége (MM)

760

Kefe/pad átmérője (MM)

530/508

Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)

40/40

Feszültség (V)

24

Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)

70 ±3

Kefe fordulatszáma (RPM)

150

Kefenyomás (KG)

35

Max sebesség (KM/ÓRA)

4

Össztömeg (GVW) (KG)

175

JELLEMZŐK
A gumik 4 éle használható

•

Akkumulátortöltöttségi szintjelző

•

Vízszint jelző

•

Ergonomikus fogantyú 2 biztonsági kapcsolóval

•

Felszívó gumi szerszám nélküli cseréje
Összenyomható leeresztő cső az áramlás
ellenőrzése érdekében
Használatra készen szállítva (teljes csomag)

•
•
•

ALAPFELSZERELÉS

56

KEFE PPN 530MM /BA510S,530/

L08837025

FELSZÍVÓGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/

9100000279

AKKUMULÁTOR 84AH

1464853000

TÖLTŐ 100-240V OBC 24V 9A

VF90297

CIKKSZÁM

50000334

Az SC430 tökéletes választás egyszerű és
megbízható mindennapos, beltéri tisztítási feladatok
elvégzésére. Az SC430 egy igazán felhasználóbarát
padlótiszító berendezés.

SC450 – Közepes méretű padlótisztítók

Egyszerű, alap padlótisztító, ami a tisztítást könnyű műveletté teszi
•

Az alacsony zajszint lehetővé teszi a napi takarítást, növelve a kényelmet és a hatékonyságot
Polietilén, korróziómentes, forgóöntéssel készült
tartály biztosítja a tartósságot
Automatikus felszívó fej leoldás, ha akadályba
ütközik. Ez megbízható használatot, és növelt
élettartamot nyújt
Nagyméretű piszkos víztartály és eltávolítható
tartályfedél a gyors tisztítás érdekében
Gyors és higiénikus
A legtöbb elektromos alkatrész vízhatlan dobozba
kerül elhelyezésre a megbízhatóság és a biztonság érdekében

•
•
•
•
•

Összhangban az évszázados Nilfisk hagyománnyal
az SC450 ötvözi a teljesítményt, megbízhatóságot,
a termelékenységet és az egyszerű használatot,
egy jól megtervezett és költséghatékony, mindenhol
helytálló padlótisztító automatában.

TrackClean

TM

TECHNIKAI ADATOK

SC450 E

SC450 53 B

Névleges teljesítmény (W)

1650

810

Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)

2120/1060

2120/1272

Súroló szélesség (MM)

530

530

Felszívófej szélessége (MM)

760

760

Kefe/pad átmérője (MM)

530

530

Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)

40/45

40/45

Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)

70

68

Kefe száma és típusa

1 tányérkefe

1 tányérkefe

Kefe fordulatszáma (RPM)

150

154

Kefenyomás (KG)

34

34

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

1174x760x980

1174x760x980

Össztömeg (GVW) (KG)

135

190

•

•

JELLEMZŐK
A gumik 4 éle használható
Akkumulátortöltöttségi szintjelző
Összenyomható leeresztőcső

•
•

•

ALAPFELSZERELÉS
FELSZÍVÓGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/

9100000279

9100000279

CIKKSZÁM

9087332020

9087330020
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SC500 – Közepes méretű padlótisztítók

Költséghatékony, fenntartható és egyszerű szervizelni
•
•

•

•

Az ergonomikus irányítókar és az innovatív
kijelzővel felszerelt műszerfal segítségével
irányíthatunk minden funkciót a munka ideje alatt
Intelligens kulcs megoldás a kezelő és szerviz
számára: sárga mesterkulcs minden beállításhoz
és szürke kezelői kulcs, hogy megóvjuk a gépet
és a felületet is a hibás használattól különösen
érzékeny felületeken
A vízmennyiség -újdonságként- a gép sebességének megfelelően automatikusan vezérelt, ami
biztosítja az egyenletes takarítást és optimalizálja
a vízfelhasználást
Az új felszívómotor szigetelési rendszer az
integrált zajcsökkentéssel alkalmassá teszi a
gépet a napközbeni takarításra, zajérzékeny
helyeken is

•

•
•
•

A kefefej emelése egy emelőmotor segítségével
végezhető, ami növeli a megbízhatóságot és
termelékenységet, hisz az üzembe helyezés rövid
időt vesz igénybe a takarítási munka megkezdése
előtt
A szabadalmaztatott, elasztikus leszorító szíjjal
ellátott, műanyag felszívófejet könnyebb és
egyszerűbb takarítani
Az Ecoflex rendszer csökkenti a költségeket
azáltal, hogy vizet és tisztítószert takarít meg
Kiváló manőverezhetőség és egyszerű használat
jellemzi

Az SC500 ideális takarító berendezés vállalkozók,
kórházak, iskolák, szupermarketek, üzletek, sportközpontok, éttermek, hotelek és termelési területek
számára. Padlótisztító automatánkat úgy terveztük,
hogy takarítási munkáinkat a legnagyobb teljesítménnyel, egyszerű használattal és a legköltséghatékonyabb módon végezhessük el.

TrackClean

TM

TECHNIKAI ADATOK

SC500 53 B

SC500 53 B FULL PKG

Névleges teljesítmény (W)

930

930

Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)

2650/1590

2650/1590

Súroló szélesség (MM)

530

530

Felszívófej szélessége (MM)

720

720

Kefe/pad átmérője (MM)

530/508

530/508

Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)

45/45

45/45

Feszültség (V)

24

24

Zajszint (DB(A) BS 5415)

63 (60) ±3

63 (60) ±3

Kefe száma és típusa

1 tányérkefe

1 tányérkefe

Kefe fordulatszáma (RPM)

155

155

Kefenyomás (KG)

15/30

15/30

Max sebesség (KM/ÓRA)

5

5

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

1277x720x1063

1277x720x1063

Össztömeg (GVW) (KG)

207

207

A kezelő személy rázkódási terhelése (M/S2)

<2.5

<2.5

Oldat áramlás (CL/M)

0.75/1.5/3

0.75/1.5/3

•
•

•
•

JELLEMZŐK
Kefe kapcsoló
Ecoflex előkészített
Használatra készen szállítva (teljes csomag)

•

SmartKey™ rendszer

•

•

Felszívófej

•

•

Smartflow™ rendszer

•

•

Nilfisk SilenTech™

•

•

FELTÖLTŐ CSŐ
KEZELŐI KULCS

9100000703
9100000843

9100000703
9100000843

MESTERKULCS

9100000848

9100000848

ALAPFELSZERELÉS

ECOFLEX TISZTÍTÓSZERADAGOLÓ KLT. /SC500/

9100000008

KEFE PPN 530MM /BA510S,530/
FELSZÍVÓGUMI KLT. 740MM

L08837025
9100000810

AKKUMULÁTOR DRYFIT MONOBLOC DF 12

80564400

TÖLTŐ O/B 24V 13A 100-230V
CIKKSZÁM
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9100000810
9099995000

9087351020

9087350020

SC530 – Közepes méretű padlótisztítók

Egyszerű, megbízható és költséghatékony padlótisztító
•
•
•
•
•

A OneTouch™ gomb minden súrolási
funkciót aktivál
Dönthető tank az akkumulátorhoz és
vegyszerekhez való könnyebb hozzáférés
érdekében
Ergonomikus pedál a kefefej emeléséhez/
letételéhez
Könnyű kefe/pad felhelyezés
Nagyszerű vizfelszívás

Az SC530 egy egyszerű, megbízható és költség
hatékony padlótisztító, tökéletes választás iskolai
alkalmazás esetén, kórházak, supermarketek és
közintézmények számára, mivel az SC530 nagy
területeket képes lefedni rövid időn belül, a megnövelt termelékenység köszönhető a 61 literes
tartálynak.

TECHNIKAI ADATOK

SC530 53 BD GO

SC530 53 BD GO FULL
PACKAGE

SC530 53 B GO

SC530 53 B GO FULL
PACKAGE

Névleges teljesítmény (W)

800

950

800

950

Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)

2385/1431

2385/1431

2120/1272

2120/1272

Súroló szélesség (MM)

530

530

530

530

Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)

61/61

61/61

61/61

61/61

Feszültség (V)

24

24

24

24

Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)

69

69

69

69

Kefe fordulatszáma (RPM)

150

150

150

150

Kefe/pad átmérője (MM)

530/508

530/508

530/508

530/508

Kefenyomás (KG)

23

23

27

27

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

1260x550x1080

1260x550x1080

1260x550x1080

1260x550x1080

Össztömeg (GVW) (KG)

233

233

227

227

Kerékhajtás

•

•

A gumik 4 éle használható

•

•

•

•

Akkumulátortöltöttségi szintjelző

•

•

•

Vízszint jelző

JELLEMZŐK

•

•

•

•

Ergonomikus fogantyú 2 biztonsági kapcsolóval •

•

•

•

Felszívó gumi szerszám nélküli cseréje
Összenyomható leeresztő cső az áramlás
ellenőrzése érdekében
ALAPFELSZERELÉS

•

•

•

•

•

•

•

•

KEFE PPN 530MM /BA510S,530/

L08837025

L08837025

L08837025

L08837025

9100000279

9100000279

9100000279

FELSZÍVÓGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/ 9100000279
AKKUMULÁTOR DRYFIT MONOBLOC
DF 12
24V 13A TÖLTŐ KÉSZLET AGM
VS10267
HEVEDERREL
CIKKSZÁM
50000335

80564400

80564400
VS10267

CM50000335-01

50000336

CM50000336-01
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BA/CA 551/611 – Közepes méretű padlótisztítók

Ötletes tervezés a költségcsökkentés érdekében
•
•
•
•
•
•
•

Alacsony zajszint biztosítja a napközbeni
takarítást, még a zajérzékeny területeken is
Egy érintéses kezelőpanel
Ecoflex rendszer: vegyszer készlet az
automatikus és pontos tisztítószer keveréshez
Eszköz nélküli felszívó gumiél csere
Könnyű hozzáférés a belső alkatrészekhez és
az akkumulátor karbantartásához
Az önjáró változat nagy kerekekkel felszerelt
a könnyű kezelhetőség érdekében
Vízálló elektromos ellenőrző doboz

Ez a gyalogkíséretű padlótisztító széria minden
tekintetben többet nyújt, ami a különböző felületek
hatékony takarításánál fontos lehet: megnövelt teljesítmény, hosszabb működési idő, ergonomikusabb
formák, nagyobb megbízhatóság, több lehetőség és
nagyobb költséghatékonyság.

TrackClean

TM

TECHNIKAI ADATOK

BA 551C D

BA 611 D

CA 551

Névleges teljesítmény (W)

1330

1230

1650

Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)

2860/1720

3420/2055

2120/1060

Súroló szélesség (MM)

510

610

530

Felszívófej szélessége (MM)

760

810

760

Kefe/pad átmérője (MM)

-

305/305

Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)

55/55

55/55

55/55

Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)

65.8

65.8

67.3

Kefe száma és típusa

2 hengerkefe

2 tányérkefe

1 tányérkefe

Kefe fordulatszáma (RPM)

570

230

150

Kefenyomás (KG)

26

21/28

30

Max sebesség (KM/ÓRA)

5.6

5.6

4

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

1320x540x1090

1310x650x1090

1300x540x1090

Össztömeg (GVW) (KG)

258

256

186

•

•

Akkumulátoros üzemeltetésű változat

•

•

Kicserélhető kefefej

•

•

•

Vízszint jelző

•

•

•

Ecoflex előkészített

•

•

Felszívófej

•

•

JELLEMZŐK
Kerékhajtás
Elektromos hálózati üzemeltetésű változat

•

•

ALAPFELSZERELÉS
FELSZÍVÓGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/ 9100000279
GUMIÉL KLT. 840MM/33
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9100000279
9100000280

TÖLTŐ KÉSZLET

909 6739 000

909 6739 000

CIKKSZÁM

908 7158 020

908 7159 020

908 7150 020

BA651/751/851 – Nagyméretű padlótisztítók

Növeli a termelékenységet a nagy területek tisztításakor
•
•
•
•
•

Ecoflex rendszer: vegyszer készlet az
automatikus és pontos tisztítószer keveréshez
Rendkívül alacsony zajszint, csak 58 dB(A),
kiváló megoldás a napközbeni takarításra
A 86 cm-es súroló szélesség és a nagy
tartálykapacitás biztosítja a nagy teljesítményt
Erős szerkezet: a világszínvonalú kivitel és
anyagok nagyobb megbízhatóságot és hosszabb
élettartamot biztosítanak
Három különböző méretű tányérkefével szerelt
kefefejjel vagy 71 cm széles hengerkefés
kivitelben kapható

Sokoldalúbb, akár 30 %-kal nagyobb termelékenység, „jobb-mint-valaha” megbízhatóság, rendkívül
csendes üzemelés, a legújabb ergonómiával.

TrackClean

TM

TECHNIKAI ADATOK

BA 651

BA 751

BA 751C

BA 851

Névleges teljesítmény (W)

1420

1420

1820

1420

Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)

3700/2200

3980/2390

3980/2390

4820/2895

Súroló szélesség (MM)

660

710

710

860

Felszívófej szélessége (MM)

890

890

890

1040

Kefe/pad átmérője (MM)

330/330

370/355

-

430/432

Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)

85/85

85/85

85/85

85/85

Feszültség (V)

24

24

24

24

Zajszint 1.5m-nél (DB(A)ISO 3744)

58

58

58

58

Kefe száma és típusa

2 tányérkefe

2 tányérkefe

2 hengerkefe

2 tányérkefe

Kefe fordulatszáma (RPM)

220

220

613

220

Kefenyomás (KG)

32/52

32/52

35

32/52

Max sebesség (KM/ÓRA)

5.6

5.6

5.6

5.6

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

1500x600x1050

1500x600x1050

1470x600x1050

1570x600x1050

Össztömeg (GVW) (KG)

470

470

470

470

•

•

JELLEMZŐK
Tányérkefés kivitel
Szeméttartály

•
•

Állítható foganytú

•

•

Kefe kapcsoló

•

•

•

•

Vízszint jelző

•

•

•

•

Ecoflex előkészített

•

•

•

•

NYOMOT NEM HAGYÓ FELSZÍVÓ GUMI

9100000281

9100000281

9100000281

9100000282

FRÖCCSENÉS VÉDŐ 650MM/26

909 5224 000
9087246020

9087247020

•

Felszívófej
ALAPFELSZERELÉS

FRÖCCSENÉS VÉDŐ 750MM/30
CIKKSZÁM

909 5345 000
9087240020

9087243020
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SC800 – Nagyméretű padlótisztítók

Gyalogkíséretű padlótisztító erős szennyeződések takarítására
•

•
•
•
•

Erős kefe és felszívómotor, nagy kefenyomással
(77 kg-ig), kiemelkedő tisztító és szárító
teljesítmény: a legjobb választás az erős
szennyeződésű ipari tisztítási feladatokra
Környezettudatos fogyasztás-ellenőrzés: Ecoflex
rendszer, alacsony zajszint (mindössze 61dB(A))
A nagy, 95 l-es tiszta- és piszkos víztartály extra
kapacitást ad a hosszú munkaidőre
A súrolófej levehető tetővel védett, ami megelőzi
a falak és ajtók károsodását, és a karbantartáshoz könnyű hozzáférést biztosít
Remek ipari forma, kompakt méretben. Nem kell
kompromisszumot kötni az ergonomikus szintben
és a manőverezhetőségben

Az SC800 padlótisztítót maximális teljesítményre,
könnyű kezelhetőségre, alacsony karbantartásra,
szuper tisztítási eredményekre tervezték.

TrackClean

TM

TECHNIKAI ADATOK

SC800 71

SC800 71C

SC800 86

Névleges teljesítmény (W)

1890

1910

1890

Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)

4120/2470

4120/2470

4990/2990

Súroló szélesség (MM)

710

710

860

Felszívófej szélessége (MM)

910

910

1050

Kefe/pad átmérője (MM)

355/355

-

430/432

Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)

95/95

95/95

95/95

Feszültség (V)

24

24

24

Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)

61

61

61

Kefe száma és típusa

2 tányérkefe

2 hengerkefe

2 tányérkefe

Kefe fordulatszáma (RPM)

270

840

270

Kefenyomás (KG)

36/77

36

36/77

Max sebesség (KM/ÓRA)

5.8

5.8

5.8

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

1480x780x1130

1480x780x1130

1480x780x1130

Össztömeg (GVW) (KG)

487

492

488

JELLEMZŐK
Tányérkefés kivitel

•

Első és hátsó lökhárítók

•

Hengerkefés kivitel

•
•

•

•

Kicserélhető kefefej

•

Állítható kefenyomás

•

•

•

Ecoflex előkészített

•

•

•

Felszívófej

•

•

•

FELTÖLTŐ CSŐ KLT.

56112355

56112355

56112355

FELSZÍVÓ GUMI KLT. STD.

56112330

•

ALAPFELSZERELÉS

FELSZÍVÓ GUMI KLT. PIROS
CIKKSZÁM
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56112331
56112034

56112036

56112035

SC1500 – Ráállós padlótisztítók

Az innovatív fellépős padlótisztító új szabványt teremt
•

•
•
•
•
•

Egyszerű kezelhetőség. Csak álljon fel és menjen.
A súrolás egy gombos ki/be kapcsolása, a két
kefenyomás állításának lehetősége biztosítja a
tisztítási teljesítményt
Az intuitív kezelőpanel felhasználóbarát
menüjével lehetőséget biztosít a felületfüggő
tisztítási paraméterek beállítására
A 44 literes víztartály elektronikus vízmennyiség
szabályozással akár 75 perc takarítást is lehetővé
tesz egy tartály feltöltéssel
Az alacsony zajszint és a csendes üzemmód
ideális géppé teszi a zajérzékeny helyek
napközbeni takarítására
Az akár 3,5 órás üzemidő és az opcionális
beépített töltő növeli a termelékenységet, a
teljesítményt és a megbízhatóságot
Ecoflex tisztítószer-keverő rendszer opcióként

Az SC1500 egy innovatív fellépős padlótisztító,
ami rendkívüli hatékonyságot biztosít a hallatlanul
egyszerű kezelés, a növelt teljesítmény, a kiváló
minőség és megbízhatóság által. Ez egy befektetés
a Nilfisk minőségbe, ami évről évre megtérül.

TrackClean

TM

TECHNIKAI ADATOK

SC1500

Névleges teljesítmény (W)

840

Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)

2438/1707

Súroló szélesség (MM)

510

Felszívófej szélessége (MM)

680

Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)

44/46

Feszültség (V)

24

Kefe száma és típusa

1 tányérkefe

Kefe fordulatszáma (RPM)

140

Kefenyomás (KG)

23/40

Max sebesség (KM/ÓRA)

Előremenetben 4.8 / hátramenetben 3.5

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

1230x610x1330

Össztömeg (GVW) (KG)

326

Minimális sávszélesség forduláskor (cm)

151

JELLEMZŐK
Akkumulátoros üzemeltetésű változat

•

Egyérintéses ellenőrzőpanel

•

Hulladéktálca

•

Ecoflex előkészített

•

Felszívófej

•

ALAPFELSZERELÉS
DURVA SZENNYEZŐDÉS TÁROLÓ KLT.

56104360

FELTÖLTŐ CSŐ KLT.

56112355

FRÖCCSENÉS VÉDŐ

56104240

CIKKSZÁM

56104002
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SC2000 – Vezetőüléses padlótisztítók

Kisméretű vezetőüléses padlótisztító, mely dupla tisztítási
teljesítményt kínál a gyalogkíséretű modell árán
•
•
•

•
•
•

•

Termelékeny: 53 cm-tiszta-/piszkosvíz-tartály (6
km / h), 70/70 L
Kompakt és kényelmes: nagyon keskeny
területek, kényelmes ülés és széles hely a kezelő
lábai számára.
SmartFlow™: a vegyszer / víz folyadékáramlása
a folyadék áramlása haladási sebességgel
szabályozható, hogy következetesen tisztítsa és
csökkenti a fogyasztást
Ideális nappali tisztításhoz: A Nilfisk SilenTech™
technológia rendkívül alacsony zajszintet tart
minden körülmények között
SmartKey™ rendszer: Külön felügyelő és
operátor gomb A beállítások hatékonyan
irányíthatóak
Könnyen kezelhető: a műszerfal OneTouch
gombjával; intuitív kijelző a kormánykerékbe
integrálva.

•
•
•

A víztöltő rendszer automatikusan lezárja a vizet,
ha a tartály megtelt
USB port opcióként
Könnyű kezelhetőség:Automatikus kefe be / ki és
műanyag könnyű felszívófej patentos rugalmas
hevederrel.
Fenntartható: Ecoflex rendszer rugalmas
vegyszerrel és vegyszer mentes tisztítással.
Önbeállító kefesebesség a padló típusától és az
alkalmazástól függően az energiatakarékosság
érdekében.

A Nilfisk SC2000 kis méretű vezetőüléses
padlótisztító jelentősen megkönnyíti a munkavégzést,
mint a gyalogkíséretű padlótisztítók. Kiváló választás
irodák, szupermarketek, sportközpontok, üzletek,
éttermek, szállodák és intézmények, például
kórházak és iskolák takarítására. A 6 km / h
sebesség - átlagosan 4 km / h egy gyalogkíséretű
padlótisztító sebessége - az SC2000 nagy hatással
van mind a termelékenységre, mind a tisztítási
költségekre.

TrackClean

TM

TECHNIKAI ADATOK

SC2000 53B

SC2000 53B FULL PKG

Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)

3180/2230

3180/2230

Felszívófej szélessége (MM)

720

720

Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)

70/70

70/70

Feszültség (V)

24

24

Kefe száma és típusa

1 tányérkefe

1 tányérkefe

Kefe fordulatszáma (RPM)

155

155

Kefe/pad átmérője (MM)

530/508

530/508

Kefenyomás (KG)

15/30

15/30

Max sebesség (KM/H)

6

6

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

1270x550x1020

1270x550x1020

Össztömeg (GVW) (KG)

342

342

Automatikus felszívófej emelés

•

•

Kefe kapcsoló

•

•

Ecoflex előkészített

•

•

SmartKey™ rendszer

•

•

Felszívófej

•

•

SmartFlow™ rendszer

•

•

Nilfisk SilenTech™

•

•

KEZELŐI KULCS

9100000843

9100000843

MESTERKULCS

9100000848

9100000848

JELLEMZŐK

ALAPFELSZERELÉS

KEFE PPN 530MM /BA510S,530/
FELSZÍVÓGUMI KLT. 730MM 29 PU

L08837025
9100000490

AKKUMULÁTOR DRYFIT MONOBLOC
DF 12
CIKKSZÁM
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9100000490
80564400

9087360020

9087364020

BR652/752/752C – Vezetőüléses padlótisztítók

Forradalmian új kefefej-rendszer, nagyszerű teljesítmény
•
•
•
•
•
•
•

Új mozgó kefefej koncepció; maximális
kényelem és teljesítmény, minimális
erőfeszítés és karbantartás
Új felszívó gumi koncepció; egy stabil és
megbízható gumiél a legjobb takarítási
eredmény érdekében
Az EcoflexTM rendszer minimalizálja a
környezetszennyezést, anélkül, hogy a teljesít
ményben kompromisszumot kéne kötnünk
Ergonomikus kormánykerék koncepció, az
összes munkafunkcióval teljesen integrálva
Szabadalmaztatott automatikus sebességellenőrzés, ami jelentősen megnöveli az
üzemeltető biztonságát
Szuper kompakt kialakításának köszönhetően
a takarítás korlátozott területeken is gyors és
egyszerű
Az alacsony zajszint képessé teszi nappali
takarításra a zajérzékeny területeken is

Együtt az új, intelligens felszívóéllel – ami tökéletesen
befedi a súrolási utat és nem hagy nyomot – a Nilfisk
koncepció nagyszerű tisztítási eredményt nyújt. Ez
a megoldás annyira hatékony, hogy az oldalvédő
gumikra nincs többé szükség.

TrackClean

TM

TECHNIKAI ADATOK

BR652

BR752C

BR752 w/charger

Névleges teljesítmény (W)

1500

1900

1500

Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)

3960/2770

4260/2980

4260/2980

Súroló szélesség (MM)

660

710

710

Felszívófej szélessége (MM)

890

890

890

Kefe/pad átmérője (MM)

330/330

-

370/355

Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)

80/80

80/80

80/80

Feszültség (V)

24

24

24

Zajszint 1.5m-nél (DB(A)ISO 3744)

60 (57)

60 (57)

60 (57)

Kefe száma és típusa

2 tányérkefe

2 hengerkefe

2 tányérkefe

Kefe fordulatszáma (RPM)

230

720

230

Kefenyomás (KG)

30/48

35

32/50

Max sebesség (KM/ÓRA)

6

6

6

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

1360x670x1200

1360x810x1200

1360x750x1200

Össztömeg (GVW) (KG)

446

451

448

Tartalék figyelmeztető jelzés

•

•

•

Ecoflex előkészített

•

•

•

Automata sebesség ellenőrző rendszer

•

•

•

Rezgő kefefej rendszer (oldalszoknya nélkül)

•

Rázkódásmentes behúzható kefefej

•

•

•

Víztartály leeresztőcsővel

•

•

•

Felszívófej

•

•

•

ALAPFELSZERELÉS
DARABOS SZENNYEZŐDÉS TARTÁLY
KLT.
FELSZÍVÓGUMI KLT. PU 890MM/35"

9098712000

9098712000

9098712000

9099855000

9099855000

9099855000

JELLEMZŐK

•

BEÉPÍTETT TÖLTŐ KLT.
FRÖCCSENÉSVÉDŐ 650MM/26

9098198000
909 5224 000

FRÖCCSENÉSVÉDŐ 750MM/30
CIKKSZÁM

909 5345 000
9087260020

9087264020

9087263020
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SC3500 - Vezetőüléses padlótisztítók

Közepes méretű padlótisztító a hatékonyság és termelékenység
elérése érdekében
•
•
•
•

TECHNIKAI ADATOK

Hatékonyság: nagy területek hatékony tisztítása
Eredményesség: megnövelt kefenyomás és gyorsabb száradási idő
Gyors, kényelmes, ergonomikus: automatikus
kefe/felszívófej kezelés
Továbbfejlesztett manőverezhetőség és szállíthatóság

SC3500 GO

SC3500 GO FULL PKG 2

Amennyiben nagyobb teljesítményre van szüksége
beltéri takarítási feladatok elvégzéséhez egy helytakarékos gép segítségével, úgy az Ön számára az
SC3500 vezetőüléses padlótisztító a legmegfelelőbb
választás.
Megnövelt hatékonyság, irányíthatóság és ergonómia, ezt a sokoldalúságot kínálja a Nilfisk
GO-Line sorozat legújabb gépe, mely tökéletesen
alkalmas nagy alapterületű kereskedelmi egységek,
oktatási intézmények vagy ipari területek tisztítására.

SC3500 GO FULL PKG 3

SC3500 GO OBC

Névleges teljesítmény (W)

2658

2658

2658

2658

Elméleti/tényleges hatékonyság (m2/h)

4260/2980

4260/2980

4260/2980

4260/2980

Súrolási szélesség (mm)

710

710

710

710

Kefe/pad átmérő (mm)

355/355

355/355

355/355

355/355

Tiszta/piszkosvíz tartály (l)

110/110

110/110

110/110

110/110

Feszültség (V)

24

24

24

24

Zajszint 1.5m-en (dB(A) ISO 3744)

69

69

69

69

Kefék száma és típusa

2 tányérkefe

2 tányérkefe

2 tányérkefe

2 tányérkefe

Kefenyomás (RPM)

180

180

180

180

Kefenyomás (kg)

30/50

30/50

30/50

30/50

Hossz x szélesség x magasság (mm)

1620x760x1250

1620x760x1250

1620x760x1250

1620x760x1250

Bruttó tömeg (kg)

545

545

545

545

Automata felszívófej kezelés

•

•

•

•

Tisztítószer szintfigyelő

•

•

•

•

4oldalon használható felszívógumik

•

•

•

•

Kefe le-/felvétel

•

•

•

•

One-TouchTM kezelőpanel

•

•

•

•

Vízszint figyelő

•

•

•

•

Akkumulátor figyelő

•

•

•

•

DARABOS SZENNYEZŐDÉS TÁROLÓ

9100000795

9100000795

9100000795

9100000795

TÁNYÉRKEFE-14 PROLITE 3 LUG

56505805

56505805

56505805

56505805

FELSZÍVÓGUMI KÉSZLET (34-ES)
6V-222AH AGM MONOBLOC
AKKUMULÁTOR
TÖLTŐKÉSZLET

56382738

56382738

56382738

56382738

VR31052

VR31052

JELLEMZŐK

ALAPFELSZERELÉS

80566222
VR31052

VR31052

6V-180AH ZSELÉS MONOBLOC AKKU.

80564000

6V-200AH SAVAS MONOBLOC AKKU.

80563200

AKKUMULÁTORTÁLCA
CIKKSZÁM
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VR10048
50000557

CM50000557-02

CM50000557-03

CM50000557-01

BR 755/755C/855 – Vezetőüléses padlótisztítók

Jobb ergonómia és tisztítóhatás, nagyobb megbízhatóság
•
•
•
•
•
•
•

EcoflexTM rendszer: zöld, rugalmas, szép
és egyszerű
Felhasználóbarát, víztakarékos OneTouchTM
kontrollpanel, egyszerű használat jellemzi
Jól manőverezhető a zsúfolt helyeken is
Változtatható kefenyomás biztosítja a megfelelő
tisztítási eredményt akár a napi takarítás vagy
alaptisztítás során
Alacsony zajszintű felszívó motor
A kezelő mindkét oldalról felszállhat a gépre
A nagy teljesítményű 400 Ah-s akkumulátor több
mint 4,5 órás takarítási időt is lehetővé tesz

A BR 755/755C/855 padlótisztítók új generációja,
fókuszban a minőség, az ergonómia és a megbízhatóság.

TrackClean

TM

TECHNIKAI ADATOK

BR755

BR755C

BR855

Névleges teljesítmény (W)

2040

1920

2160

Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)

4470/3130

4470/3130

5360/3750

Súroló szélesség (MM)

710

710

860

Kefe/pad átmérője (MM)

355/355

-

430/432

Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)

106/106

106/106

106/106

Feszültség (V)

24

24

24

Zajszint 1.5m-nél (DB(A)ISO 3744)

63.7

63.7

63.7

Kefe száma és típusa

2 tányérkefe

2 hengerkefe

2 tányérkefe

Kefe fordulatszáma (RPM)

250

900

250

Kefenyomás (KG)

40/65/96

27/36/45

40/65/96

Max sebesség (KM/ÓRA)

6.3

6.3

6.3

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

1520x770x1310

1520x800x1310

1520x920x1310

Össztömeg (GVW) (KG)

658

658

658

Állítható kormány és ülés

•

•

•

Tartalék figyelmeztető jelzés

•

•

•

Egyérintéses ellenőrzőpanel

•

•

•

Poliuretán első és hátsó kerekek

•

•

•

Külső felszívó cső

•

•

•

Ecoflex előkészített

•

•

•

Felszívófej

•

•

•

JELLEMZŐK

ALAPFELSZERELÉS
OLDALGUMI
FELSZÍVÓ GUMI KLT. 830MM

56316194
56383488

56383488

FELSZÍVÓGUMI KLT. 34

56382738

FELSZÍVÓGUMI KLT. 28

56382734

56382734

CIKKSZÁM

56601014

56601016

56601015
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BR 850S/1050S – Vezetőüléses padlótisztítók

Egyedülálló hozzáadott értékek az ipari tisztításban
•
•
•
•
•
•

A BR 850S és BR 1050S sorozatú padlótisztítók
régóta nevezetesek és elismertek voltak a megbízhatóságukról és a munkateljesítményükről.
A legutolsó korszerűsítéseknek köszönhetően ez
a sorozat még jobb lett.

EcoflexTM rendszer: zöld, rugalmas, szép és
egyszerű
Elemekből álló kefefej rendszer
Különböző kefefejek különféle kefékkel, hogy
hatékonyan takaríthassunk a legkülönbözőbb
körülmények közt is
Kiváló hajtás, köszönhetően a nagy tapadású,
nyomot nem hagyó, nagy kopásállóságú
poliuretán első és hátsó kerekeknek
Gyors padlószáradás, köszönhetően az új
innovatív felszívó fej koncepciónak
Az új piszkos víztartály beömlő nyílás következtében a tartály tisztább és sokkal hatékonyabb

TrackClean

TM

TECHNIKAI ADATOK

BR1050SC Ecoflex

BR1050S Ecoflex

BR850CS Ecoflex

BR850S Ecoflex

Névleges teljesítmény (W)

2810

3040

2810

2820

Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)

6500/4550

6500/4550

5430/3800

5430/3800

Súroló szélesség (MM)

970

970

810

810

Felszívófej szélessége (MM)

1180

1180

1050

1050

Kefe/pad átmérője (MM)

-

330/330

-

410/406

Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)

157/157

157/157

157/157

157/157

Feszültség (V)

36

36

36

36

Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)

68

68

68

68

Kefe száma és típusa

2 hengerkefe

3 tányérkefe

2 hengerkefe

2 tányérkefe

Kefe fordulatszáma (RPM)

900

250

900

250

Kefenyomás (KG)

24/42/70

32/69/113

24/42/70

32/69/113

Max sebesség (KM/ÓRA)

6.7

6.7

6.7

6.7

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

1550x1060x1350

1550x1040x1350

1550x910x1350

1550x880x1350

Össztömeg (GVW) (KG)

705

705

705

705

Állítható kormány és ülés

•

•

•

•

Első és hátsó lökhárítók

•

•

•

•

Tartalék figyelmeztető jelzés

•

•

•

•

Hengerkefés kivitel

•

Poliuretán első és hátsó kerekek

•

•

•

•

Felszívófej

•

•

•

•

Ecoflex rendszer

•

•

•

•

56390779

56390779

56390779

56390779

JELLEMZŐK

•

ALAPFELSZERELÉS
DARABOS SZENNYEZŐDÉS TÁROLÓ
VÉDŐGUMI, LINATEX

56410335

OLDALGUMI KLT. STD

56315722

FELSZÍVÓGUMI KLT. 34

56382738

FELSZÍVÓGUMI PIROS BR855 34"
CIKKSZÁM
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56382739
56381013

56381012

56381011

56381009

SC6000 – Vezetőüléses padlótisztítók

Nagy területek hatékony tisztítása
•
•
•
•
•

•

Elérhető 3 különböző verzióban: 86cm vagy
105 cm dupla tányérkefés, vagy 91 cm-es dupla
hengerkefés változat
Egyenletes tisztítás: Eltérő simaságú felületekre
tervezve a csempétől a padlóig
Kategóriájában a legjobb szárítási teljesítménnyel
rendelkezik köszönhetően a dupla turbinának
Megbízható és masszív konstrukció kompakt
kivitelben
A görgőkkel ellátott fém súrolófej védő keret
és az oldalvédő gumik minimalizálják a gép
károsodásának lehetőségét és a létesítménykár
kockázatát
Az OLED kijelző még erős fény mellett is minden
szögből jól látható

•
•

Nincs szükség eszközökre a gép olyan fő
összetevőinek vizsgálatához, cseréjéhez, mint
a kefék, felszívó fej és gumi
Click-on rendszer a kefék és a padtartók
egyszerű felhelyezése/cseréje érdekében

A Nilfisk®SC6000 egy új generációs vezetőüléses
padlótisztító, mely méreténél, sebességénél és
technológiájánál fogva tökéletesen alkalmas beltéri
tisztítási feladatok elvégzésére – hihetetlenül
alacsony működési költségek mellett (TCO – Total
Cost of Ownership).
A 3 különböző változatban elérhető SC 6000 egy
ideális megoldás sok olyan cég, iparvállalat és
takarító cég számára, akiknek olyan nagy belső
területeket kell takarítani, mint a gyártócsarnokok,
raktárak, szupermarketek, repterek, parkolóházak
vagy logisztikai központok.

TrackClean

TM

TECHNIKAI ADATOK

SC6000 1050D

SC6000 860D

SC6000 910C

Névleges teljesítmény (W)

2700

2500

2700

Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)

9450/6620

7740/5420

8190/5730

Súroló szélesség (MM)

1016

863

914

Felszívófej szélessége (MM)

1230

1090

1230

Kefe/pad átmérője (MM)

508

430

180

Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)

190/190

190/190

190/190

Feszültség (V)

36

36

36

Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)

69

69

69

Kefe száma és típusa

2 tányérkefe

2 tányérkefe

2 hengerkefe

Kefe fordulatszáma (RPM)

250

250

760

Kefenyomás (KG)

max. 135

max. 135

max. 90

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

1780x1170x1580

1780x990x1580

1780x1170x1580

Össztömeg (GVW) (KG)

1070

1070

1075

A kezelő személy rázkódási terhelése (M/S2) <0.35
9 előremenetben /
Max. sebesség
4.2 hátramenetben
Emelkedő leküzdési képesség (%)
18.5

<0.35
9 előremenetben /
4.2 hátramenetben
18.5

<0.35
9 előremenetben /
4.2 hátramenetben
18.5

Minimális sávszélesség forduláskor (cm)

202

202

202

Súrolási szélesség egy oldalkefével (cm)

-

-

101.6

DIAGNOSZTIK AI RENDSZER

•

•

•

KEFE K APCSOLÓ

•

•

HULLADÉKTÁLCA

•

•

•

ECOFLEX ELŐKÉSZÍTETT

•

•

•

SMARTKEY™ RENDSZER

•

•

•

SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ

•

•

•

TRACKCLEAN™ ELŐKÉSZÍTETT

•

•

•

CIKKSZÁM

56116004

56116005

56116003

JELLEMZŐK
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SC6500 – Vezetőüléses padlótisztítók

Megbízható választás nagy területek tisztítására
•
•
•
•
•
•
•

Az akár 1,3 méteres súrolási szélesség nagy
termelékenységet biztosít
A nagyméretű 265 literes tartály lehetővé teszi
a kezelő számára, hogy 1,5 órát dolgozzon
újratöltés nélkül
A nagy kefenyomás, valamint az erős felszívó
motor kiváló száradást biztosít
A meghajtó egység csökkenti a tulajdonos
költségeit, mivel a motor karbantartásmentes
és jó minőségű hajtóművel szerelt
Az alacsony zajszint lehetővé teszi, hogy
zajérzékeny helyeken takarítsunk, akár az
éjszaka alatt is
Az érintőgombos kezelőpanel egyszerűvé
teszi az SC6500 kezelését
Az Ecoflex rendszer a víz és tisztítószer
megtakarítás által csökkenti a költségeket,
ami alapvető a mai takarításban

Az SC6500 ideális nagy szupermarketek, raktárak,
repterek, parkolók, élelmiszeripari területek és nehézipari területek tisztítására. Választhatunk 1,0 vagy
1,3 m súrolási szélességet mind hengerkefével, mind
pedig tányérkefével.

TECHNIKAI ADATOK

SC 6500 1100C

SC 6500 1100D

SC 6500 1300 C

SC 6500 1300 D

Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)

9000/6300

9000/6300

11700/8190

11700/8190

Súroló szélesség (MM)

1000

1000

1300

1300

Kefe/pad átmérője (MM)

-

510/508

-

430/432

Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)

265/265

265/265

265/265

265/265

Feszültség (V)

36

36

36

36

Kefe száma és típusa

2 hengerkefe

2 tányérkefe

2 hengerkefe

3 tányérkefe

Kefe fordulatszáma (RPM)

630

240

630

225

Kefenyomás (KG)

38/54/90

43/90/145

38/54/90

43/90/145

Max sebesség (KM/ÓRA)

9

9

9

9

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

1870x1210x1480

1870x1080x1480

1870x1410x1480

1870x1330x1480

Össztömeg (GVW) (KG)

1508

1460

1547

1506

Tartalék figyelmeztető jelzés

•

•

•

•

A gumik 4 éle használható

•

•

•

•

JELLEMZŐK

Tányér alakú fedél

•

•

Hengerfej

•

•

Ecoflex előkészített

•

•

•

•

Nyomot nem hagyó felszívó fej cs.

•

•

•

•

Felszívófej

•

•

•

•

ALAPFELSZERELÉS
OLDALKEFE

56413056

56413056

OLDALVÉDŐ GUMI

56413770

TERELŐ GUMI KLT. PIROS 40"

56413768

TERELŐGUMI

56413654

FELSZÍVÓ GUMI KÉSZLET

56413762

56413762

56413654

56414023

56414022

FELSZÍVÓGUMI KÉSZLET LINATEX
CIKKSZÁM
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56413766

56413766

56414025

56414024

SC8000 – Vezetőüléses padlótisztítók

Termelékeny és erős seprést biztosít környezetbarát módon
•
•
•

•

•
•

Az SC8000 nagyobb termelékenységet, erős és zöld
megoldást kínál nagy felületek súrolási és nedves
seprési feladatainak ellátásakor. Teszi mindezt költséghatékony és erőforrás kímélő módon.

A kategória legszélesebb egymással ellentétesen
forgó kettős hengerkeféjű súroló feje, ami növeli
a hatékonyságot
A nagyméretű 380 literes tartályokkal időt
spórolhatunk, valamint alkalmassá teszi, több
mint 9200 m² feltakarítására egy feltöltéssel
Biztonságos és egyszerű üzemeltetést tesz
lehetővé a One-Touch érintő gombos kezelő
panel, az első kerék kormányzás és a Clear-View;
azaz a felületre kiváló rálátást biztosító rendszer
A DustGuard pormegkötő rendszernek
köszönhetően mind a kezelő, mind pedig a
környezet számára környezetbarát és pormentes
seprést biztosít
A Kubota motoros hajtás a fogaskerék hajtású
vezérművel rendkívüli megbízhatóságot jelent
Csökken a karbantartási költség, mivel nincs
megállás a motorszíj vagy lánc cseréje miatt

TECHNIKAI ADATOK

SC8000 1300 D

SC8000 1300 LPG

SC8000 1600 D

SC8000 1600 LPG

Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)

15860/11100

15860/11100

19760/13830

19760/13830

Súroló szélesség (MM)

1220

1220

1520

1520

Felszívófej szélessége (MM)

1520

1520

1520

1520

Kefe/pad átmérője (MM)

280x1220

280x1220

280x1220

280x1220

Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)

380/380

380/380

380/380

380/380

Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)

83

84

83

84

Kefe száma és típusa

2 hengerkefe

2 hengerkefe

2 hengerkefe

2 hengerkefe

Kefe fordulatszáma (RPM)

470

470

470

470

Kefenyomás (KG)

55/110/180

55/110/180

55/110/180

55/110/180

Max sebesség (KM/ÓRA)

13

13

13

13

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

2540x1420x1470

2540x1420x1470

2540x1670x1470

2540x1670x1470

Össztömeg (GVW) (KG)

1730

1730

1834

1834

Piszkosvíz tartály ürítése

•

•

•

•

Automatikus felszívófej emelés

•

•

•

•

Kefefej: 2 hengerkefe

•

•

•

•

Permetező rendszer

•

•

Kettős seprőegység

•

•

•

•

•

•

•

•

56305519

56305519

56111670

56111670

56111206

56111206

56111635

56111635

JELLEMZŐK

Jobb oldali súrolóegység
Felszívófej

•

•

ALAPFELSZERELÉS
OLDALKEFE

56462252

56462252

TOLATÁSJELZŐ KLT.

56305519

56305519

BAL OLDALI KEFE KÖDPERMETEZŐVEL
FŐ SÚROLÓKEFÉHEZ PIROS GUMI

56111206

56111206

TERELŐGUMI PIROS, JOBB
FELSZÍVÓGUMI PIROS

56111650

56111650

56111650

56111650

FELSZÍVÓ GUMI PIROS RR H

56413642

56413642

56413642

56413642

SÁRGA VILLOGÓ KLT.

56110907

56110907

56110907

56110907

CIKKSZÁM

56108125

56108124

56108127

56108126
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Kombinált berendezések

Egy gép – több feladat
Ha a tisztítási feladat nehéz vagy többrétű, akkor egy
megbízható és erős minőségi megoldásra van szüksége.
A Nilfisk innovatív és működés szempontjából többrétű

Tökéletesen feleljen meg a felmerülő
feladatnak

Nagyobb mobilitás a jobb tisztítási
teljesítmény elérése érdekében

A gépeink pormentesen seprik fel a szemetet, permetezik
a tisztítószert, súrolják és szárítják a felületet egy ütemben.
Képesek akár 6200 m²/óra teljesítmény-re is. Beltérre
alkalmazhatunk akkumulátoros gépeket.
Erősebb kihívásokra a meghajtás lehet benzinmotoros
vagy dízel is.

Az olyan nagy területek, mint az élelmiszeripari feldolgozó
üzemek, gyártó egységek, raktárak, repterek, kiállítói
központok és parkolóházak figyelmébe ajánljuk a Nilfisk
kombinált gépeit.

Erőteljes tisztítás
A gépek mindegyikét egyszerű használatra, valamint
egyszerű szervizelhetőségre és karbantartásra tervezték.
Szinte mindegyik rendelkezik a teljesen pormentes seprés
és a magas ürítéses rendszer előnyével, a szemét egyszerű
kezelhetősége érdekében. A gépeket kíméletlen körülmények
közti, kihívásokkal teli tisztítási feladatokra fejlesztették ki.

További információk a a kombinált gépekről a www.nilfisk.hu honlapon.
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kombinált gépet kínál olyan jellemzőkkel, mint pormentes
seprés, egyszerű használat, valamint egyszerű
szervizelhetőség és karbantartás.

CS7010 – Vezetőüléses kombinált gép

Hibrid és ePower meghajtású kombinált gépek
•

Könnyebb kilátás és automatikus sebességszabályozás kanyarodásnál a biztonságosabb
működésért
Szerszámmentes billenthető/leemelhető
gyűjtőtartály SmartFlow™ technológiával
Szabadalmaztatott DustGuard™ szálló por
portalanító technológiával
Nagy befogadóképességű 198 literes elülső
oldali száraz seprű-hulladékgyűjtő tartály
-emelőrendszerrel
A szabványos kettős oldalsó seprűk a teljes
felszívó gumi pályán sepernek a szennyeződés
minimálisra csökkentése érdekében
Kombinált hibrid gép. Kevesebb üzemanyag,
kisebb fogyasztás. Hosszú üzemidő az
akkumulátor típusától függően.
Behúzható súrolófelület és levehető nedvszívó
gumi. Általános szűrőrendszer, módosítható
frekvenciájú szűrőrázó
OneTouch™, maximális hozzáférés, szerszámok
nélkül. Hatékonyabb szerviz, rendkívüli
hasonlóság a platformok között.
Hibrid technológia és Ecoflex™
Vízmelegítés, magasnyomású mosó

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZÖLDEBB, TISZTÁBB, OKOSABB.
A CS7010 berendezések egész csoportját
értelmezi újra a teljes fenntartási költség, az
üzemidő, a munkaerő és a karbantartási igény
csökkentésével, a gazdaságos üzemanyagfelhasználás és az üzemidő hatékonyságának
egyidejű növelésével. Így a leggazdaságosabb
megoldás egyúttal a legkörnyezetbarátabb is.

TrackClean

TM

TECHNIKAI ADATOK

CS7010 1200B

CS7010 1200D HYBRID

CS7010 1200LPG
HYBRID

Motor energiaforrása

-

D1305, 3 cyl, 29 Hp (21.7 kW)

WG972, 3 cyl, 30 Hp (22 kW)

Max sebesség (KM/ÓRA)
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)
Elm./Tényl.hatékonyság 2 oldalkefével (m2/h)
Seprési szélesség (MM)
Súroló szélesség (MM)
Min. megfordulási szélesség (MM)
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)
Szeméttartály térfogata (L)
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)
Össztömeg (GVW) (KG)
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)
IP védelmi besorolás
Szennytartály (l)
Zajszint lpa/lwa (dB(A))
Motor típusa
Vízáramlás (l/perc)

8.9
11080/7756

8.9
11080/7756

8.9
11080/7756

8.9
11080/7756

1540
1245
259/264
284
113
17.6
2593
2620x1650x1500
IPX4
110
3.8-11.36

1540
1245
259/264
284
113
17.6
2058
2620x1650x1500
IPX4
110
102
Kubota
3.8-11.36

1540
1245
259/264
284
113
17.6
2121
2620x1650x1500
IPX4
110
103
Kubota
3.8-11.36

1540
1245
259/264
284
113
17.6
2058
2620x1650x1500
IPX4
110
102
Kubota
3.8-11.36

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

JELLEMZŐK
Diagnosztikai rendszer
Direkt továbbítású seprés
Nedves seprés (by-pass)
Ecoflex előkészített
Multi-frekvenciás szűrőrázó
Nyomot nem hagyó felszívógumi
Seprés és súrolás

CS7010 1200
PETROL HYBRID

ALAPFELSZERELÉS
SZŰRŐ-NÉGYSZÖGLETES SZINTETIKUS
FŐKEFE 310X900 SPIRAL 6R ACÉLKEVERÉK
OLDALKEFE POLIÉSZTER
OLDALVÉDŐGUMI KÉSZLET
FELSZÍVÓGUMI KÉSZLET
KÖNYÖKLŐ
HÁTSÓ VÉSZVILLOGÓ
CSÚSZÁSGÁTLÓ MATRICA KÉSZLET
VÉSZVILLOGÓ KÉSZLET

56510354

56510354

56510354

56510354

33018858

33018858

33018858

33018858

56510707
56510374
56510371
56383189
56511843
56509994
56511851

56510707
56510374
56510371
56383189
56511843
56509994
56511851

56510707
56510374
56510371
56383189
56511843
56509994
56511851

56510707
56510374
56510371
56383189
56511843
56509994
56511851

CIKKSZÁM

56511816

56511815

56511821

56511818
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CR1500 – Vezetőüléses kombinált gép

Erőteljes, igényes takarítás
•
•

•
•
•

Nagy súrolószélesség (137 cm), 152 cm-es
seprési szélesség, 11 km/óra munkasebesség,
valamint 380 literes víztartály
A 454 literes szeméttartály növelt üzemidőt
biztosít, a 152 centiméteres ürítési magasság
pedig lehetővé teszi, hogy bármilyen konténerbe
üríthessünk
Az olaj és zsírfoltok egy menetben eltávolíthatók,
köszönhetően a 272 kilogrammos kefenyomásnak
A szervokormányzás a hátsó keréken jobb
manőverezhetőséget nyújt
Az állítható kefenyomás kompromisszum nélküli,
első osztályú tisztítást eredményez, függetlenül a
piszok mértékétől és a padozat állapotától

Amennyiben az igény egy kiváló minőségű, ipari
tisztítógép, akkor csak a Nilfisk CR1500 jöhet
számításba.

TECHNIKAI ADATOK

CR1500 D

CR1500 LPG

CR1500 P

Motor energiaforrása

Diesel

LPG

Benzin

Max sebesség (KM/ÓRA)

9

9

9

Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)

12330/8630

12330/8630

12330/8630

Seprési szélesség (MM)

1520

1520

1520

Súroló szélesség (MM)

1370

1370

1370

Min. megfordulási szélesség (MM)

305

305

305

Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)

380/380

380/380

380/380

Szeméttartály térfogata (L)

454

454

454

Üzemanyag tartály ( L )

35

35

35

Max. emelkedés leküzdő képesség (%)

14

14

14

Össztömeg (GVW) (KG)

2353

2353

2353

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

2720x1500x1560

2720x1500x1560

2720x1500x1560

Tányérkefés kivitel

•

•

•

Piszkosvíz tartály ürítése

•

•

•

Automata tisztítószer elzárás

•

•

•

Panelszűrő szűrőrázóval

•

•

•

Szervókormány

•

•

•

Közvetlen szemétterelésű seprés

•

•

•

Változtatható magasságú ürítési rendszer

•

•

•

SZŰRŐ PANEL

7-24-04046

7-24-04046

7-24-04046

KEFE POLYFIBRE 2000DCA
HÁTSÓ FELSZÍVÓ GUMI KLT. 7765/
CR1500
OLDALTERELŐ GUMI KLT. 7765/CR1500

8-08-03107

8-08-03107

8-08-03107

56514860

56514860

56514860

56514859

56514859

56514859

TOLATÓKÜRT

56409232

56409232

56409232

CIKKSZÁM

56514854

56514852

56514850

JELLEMZŐK

ALAPFELSZERELÉS
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Kiegészítők: Padlótisztítók

H E NG ER K EFE
Egyenetlen felületekhez,
mint kerámia csúszásmentes
padlók (számos modell
rendelhető).

K E FE
Egyenetlen felületre, ahol
nem kell darabos
szennyeződést összeszedni
(számos modell rendelhető).

PA DTA RTÓ
Pad-ek rögzítéséhez.

PA D- EK
Számos pad létezik:
Fekete és barna: makacs
szennyeződésekhez
Zöld és kék: közepes
szennyeződésekhez.

FRÖCCSENÉS VÉDŐ
KÉSZLET
Ez az alkatrész a keféktől való
víz kifröccsenés ellen véd és
lehetővé teszi a felszívóél
számára a víz összegyűjtését.

SÁ RGA V I LLOGÓ
Ráülős padlótisztítóknál
alkalmazandó, főleg ipari
környezetben, hogy jelezzük
a gép jelenlétét.

S Z Í VÓ M OTO R K ÉS Z LET
Jobb szívóteljesítményt biztosít
a felszívóélnél. Különösen
hasznos, ha egy csepp víz sem
maradhat a felületen.

KO M FO RTÜLÉS K ÉS Z LET
Nagyobb kényelmet biztosít a
kezelő számára.

FELS Z Í VÓ GUM I

K É Z I FELS Z Í VÓ K ÉS Z LET
Lehetőséget nyújt a kezelő
számára, hogy egy extra
szívóegység beépítésével
manuális takarítást végezzen.

BE É PÍTET T TÖ LTŐ

BE É PÍTET T
FELTÖ LTŐCSŐ
Leegyszerűsíti a gép
újrafeltöltését.

Kapható különböző felhasználási
területre, különböző szennyeződésekhez.

ECOFLEX K ÉS Z LET
Ecoflex adagoló rendszer biztosítja a tisztítószer feletti teljes
ellenőrzést. Csökkenti a túladagolásból származó felületkárosítás
veszélyét, rugalmas tisztítószer választást tesz lehetővé.
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Kiegészítők: Kombinált berendezések

L A PS ZŰRŐ
A panelszűrő a por megkötésére szolgál a tartályban,
vízálló kivitel.

O LDA LK E FE
Az oldalkefe feladata a piszok
és a törmelékek szegélyektől,
fal mellől, raklapoktól való
elsöprése és a főkefe elé
juttatása.

FŐ SE PRŰ
A főkefe hatékony tisztítást
biztosít a darabos szennyeződések felszedésében.

SÚRO LÓ K E FE
A különböző keféket és
a tisztítókorongtartót az
elérhető legjobb tisztítási
minőség érdekében ajánljuk.

FŰTÖTT VÍZ ÉS NAGYNYOMÁSÚ MOSÓ OPCIÓKÉNT
(Csak CS7000) – Növeli a
tisztítási hatékonyságot és
a rugalmasságot

V É DŐ K ER ET
Megóvja a kezelő biztonságát,
legfőképp az iparban.

G É P TI S Z TÍTÓ K ÉS Z LET
Könnyebb hozzáférést és
egyszerűbb piszkosvíz
tartálytisztítást eredményez.

TO RO N Y V É DŐ
LÖ K H Á R ÍTÓ K ÉS Z LE T
Megvédi a gép sarkait.

TÖ LTŐ
Tölthetünk savas és zselés
gondozásmentes akkukat.

TÖ LTŐ CSATL A KOZÓ K

A töltők különböző méretekben érkeznek ATTÓL FÜGGŐEN, hogy milyen méretű akkumulátort kell tölteniük.
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Néha több kell a víznél, i
az Ecoflexre van szüksé

Tisztítás vegyszerekkel vagy környezetbarát tisztítás csupán vízzel? Mi azt mondjuk, mindkettő lehetséges.
A Nilfisk előre gondolkozott: tökélyre fejlesztette a fenntarthatóság és a hatékonyság művészetét.
Eredmény: a zöld gondolkodás a kiváló és munkára szabható Ecoflex rendszerben találkozik a takarítással
– a legötletesebb megoldás a takarításban.
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Ecoflex – Hagyja, hogy a víz
végezze a munkát

Takarítson meg pénzt és
erőforrást

Tiszta rugalmasság

Az Ecoflex magas tisztítási teljesítményt
biztosít kevesebb erőforrás felhasználásával. Az Ecoflex felkínálja azt a
lehetőséget, hogy mindössze vízzel vagy
minimális tisztítószerrel takarítsunk. Az
Ecoflex-szel a zöld gondolkodás találkozik a tisztasággal.

Az Ecolex-szel a zöld takarítás hatékony
és környezetbarát. A nagyobb rugalmasságnak köszönhetően Ön időt takarít
meg, kevesebb gépet kell használnia és
csökkenteni fogja a tisztítószer és víz
felhasználást. Napjaink növekvő elvárása,
a költséghatékonyság ezáltal kevesebb
ráfordítással lesz elérhető.

Különböző helyszínek, különböző
tisztítást igényelnek. A megfelelő kefenyomás, vízmennyiség és tisztítószer
mennyiség arányának alkalmazáshoz,
az Ecoflex rendszer a professzionális és zöld megoldás az Ön számára,
legyen az bárminemű tisztítási feladat.
Az Ecoflex rendszerrel fáradság nélkül
lehet különböző tisztítási intenzitásokhoz
alkalmazkodni, egy egyszerű lépésben.

ilyenkor
ég

Amennyiben a szennyezettebb felülethez érünk a kezelő a „burst of power” gomb megnyomásával
különleges tisztítást végezhet, és utána egyszerűen visszatérhet az eredeti beállításokhoz, a minimális
tisztítószer és vízfelhasználáshoz, valamint kefenyomáshoz. A zöld gondolkodás találkozik a tisztítással.

60 másodperc kirobbanó erő
TISZTÍTÓ
ERŐ

Egy varázslatos érintés – csak meg kell
érinteni és munkára kész

TISZTÍTÓSZER

VÍZ
SZÁLLÍTÁS
VÍZ
SZÁLLÍTÁS

VÍZ
SZÁLLÍTÁS

KEFE
NYOMÁS

ZÖLD
ERŐ

KEFE
NYOMÁS

KEFE
NYOMÁS

IDŐ
60 MÁSODPERC

Bővebben az Ecoflex rendszerről a www.nilfisk.hu oldalon
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Bírja működésre Nilfisk-jét
Gépeink működését akkumulátorok széles választéka támogatja, amelyeket a minőségük, tartósságuk, megbízható
üzemelésük és minimum karbantartásuk alapján válogatunk. Az akkumulátor fő ismérve az elektromos teljesítmény, melynek
mértékegysége: A/h. Az akkumulátorok teljesítményét az európai előírásoknak megfelelően 5 órás kisütéssel
számoljuk. A Nilfisk ajánlja, hogy az általunk javasolt akkumulátorokat használják, mert csak így tudjuk biztosítani,
hogy a gépek a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsák.

Savas akkumulátorok
A savas akkumulátorok ólomszulfát akkumulátorok, lapos
lemezes vagy csöves konstrukciójúak, amit kénsav oldatba
mártanak, ami egy kémiai reakciót indít meg a lemezek vagy
csövek között, és létrejön a kívánt feszültség és teljesítmény
érték. Az élettartamot ciklusokban mérjük. Egy ciklus egy
teljes lemerítés/feltöltés sorozata. Egy ilyen akkumulátor
élettartama 800 és 1500 ciklus között mozog. Félvezető
akkumulátorok is léteznek, ezek nedves/savas akkumulátorok, egy teljesen más eljárással készülnek, ezért rövidebb
az élettartamuk; nagyjából 300-500 ciklus. A nedves/savas
akkumulátorok a feltöltésük során gázt bocsátanak ki, ezért
van szükség az időnkénti desztillált vízzel való feltöltésre,
emiatt van szükség külön, jól szellőző helyiségre ezen savas
akkumulátorok töltésekor.

Zselés/ gondozásmentes akkumulátorok
Ezek az akkumulátorok zártak, szelepvezéreltek és
ugyanazzal a mérettel rendelkeznek, mint a savas társaik,
azzal a különbséggel, hogy egységenként kisebb teljesítményt hordoznak. A gondozásmentes akkumulátorokat csak
70 %-ig szabad lemeríteni, ellentétben a savas akkumulátorokkal, amit 80 %-ig. Ezért fontos, hogy tisztában legyünk a
szükségletekkel, amennyiben gondozásmentes akkumulátort
szeretnénk választani.

A zselés akkumulátoroknak van néhány előnye a savas
akkumulátorokkal szemben:
•	Nincs szükség vízfeltöltésre
•	Alacsonyabb energiaigény a töltés alatt
•	Nincs veszélye a sav kifolyásának sem a gépben,
sem a töltőhelyiségben
•	Nincs kipárolgás, ezért nincs szükség külön
töltőhelységre sem
A gondozásmentes akkumulátorok 35-50 %-kal drágábbak,
mint savas társaik.

Az akkumulátor élettartama
Az élettartamot töltés-lemerítés sorozataiban mérjük –
egy feltöltés-lemerítés egy ciklus. Fontos tudnunk, hogy az
élettartam nagyban rövidül, ha nem töltjük fel teljesen az
akkumulátort használat után, ill. ha üzembe helyezzük a
gépet, mielőtt az teljesen feltöltött volna. Ez károsíthatja is
az akkumulátort. A ciklusszám egy fontos adat, hiszen ebből
derül ki az akkumulátor élettartama, minél több ciklussal
rendelkezik, annál hosszabb ideig működik az akkumulátor.
A piacon kapható általános akkumulátorok feltölthetősége
600-800 ciklus. A Nilfisk gépekhez olyan akkumulátorokat
ajánlunk, amelyek meglehetősen túllépik az átlagos ciklusszámot.
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Eco Brilliance pad-ek
- padlófelújítás 4 lépésben
A Nilfisk Eco Brilliance pad rendszerrel a napi tisztítás során újíthatja fel padlóját. Használjon
4 pad-et 4 lépésben, és tiszta, fényes padlót fog kapni. A 4 lépést meg kell ismételni
ugyanabban a sorrendben egészen a tökéletes eredmény eléréséig. A Nilfisk Eco Brilliance
pad-eket napi tisztítás során használva költséget takarít meg és üzemidőt csökkent.
A padló felújítása előtt vegye számításba a terület napi forgalmát. Ha forgalmas területről van szó, fontolja meg hogy mennyire kell
fényesnek lennie a padlónak, amennyiben nagyon extra karbantartásra van szükség.

Hogyan érhetünk el fényesebb padlót

A Nilfisk Eco Brilliance paddel nem csak időt takarít meg:
környezetbarát, és jobb eredményt biztosít, a hagyományos
tisztítókorongokkal összehasonlítva. A módszert puha kövekre
és beton felületekre fejlesztették ki, de kiváló eredményt nyújt
az olyan padlófelületeken is, mint: műanyagpadló, linóleum és
polírozott felületek. Leginkább shopok, előterek és egyéb olyan
nagyforgalmú helyek tisztítására alkalmas, ahol nem csak a
tisztaság, a csillogó, vonzó felület is elvárás.

A környezet és az eredmény

A pad-ek és a tiszta víz kombinációja tökéletes tisztaságot
eredményeznek. Erősen szennyezett területeken vagy termelésben
történő alkalmazáshoz szükség esetén tisztítószer adható a vízhez.
Szinte minden Nilfisk padlótisztító felszerelhető EcoFlex zöld
takarítási rendszerrel, ami adott esetben biztosítja a vegyszermentes
takarítást, de jól alkalmazkodik, ha tisztítószert is kell adagolni.
• Felújítja a régi, elhasznált felületeket, és visszaadja azok fényét
• A padló restaurálását gazdaságos szintre emeli
• Egyszerű módja annak, hogy a felület felújítását napi tisztítás
során végezhessük
• Políroz a szükséges fény elérése érdekében

Hogyan érhetünk el fényesebb padlót

Hogy fényes felületet érjen el, 4 különböző pad-et kell alkalmaznia
4 lépésben. Első lépésként a piros pad-del ugyanazon a felületen
6-10 alkalommal függően a padlózat állapotától. Ezután végezheti
a második lépést. Minden lépést vízzel kell elvégezni, és a
vizet minden lépés között el kell távolítani. Nagyobb területek
felújításához padlótisztítót ajánlunk, de ha kisebb a terület, akkor
egytárcsás súroló nedves porszívóval együtt ugyanúgy el tudja
végezni könnyedén és gyorsan a feladatot. Természetesen az
egytárcsás súroló és vízszívó kombináció a leggyorsabb módja,
hogy demonstrálja egy kis területen milyen eredmény is érhető el.

Fényesebb felületet kíván elérni?

Amennyiben nagyobb fényű padlót szeretne, a 4-es lépés: zöld
pad-et alkalmazza padlótisztítóval vagy magasabb sebességű
egytárcsás súrolóval 300-2000 fordulatszámon. Ez egy egyszerű
módja a felület tisztításának és a magas fény elérésének. Ennek
az eredménynek megőrzése függ a terület napi karbantartásától
és a forgalomtól.

ECO BRILLIANCE PADS SOROZAT
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1 lépés - Durva - Piros
Használja a piros pad-et a régi és
kopott felület eltávolítására, hogy a
padló csupán tiszta, matt maradjon.

3. Lépés - Finom Sárga
Alkalmazza a sárga pad-et napi tisztításhoz,
eltávolítja a piszkot, karcolásokat, szaténfényű
felületet ér el, amelyet könnyű tisztán tartani.
A felújítás itt be is fejeződhet, de a sárga pad-et
használja naponta a tisztítás során, hogy
megőrizze az elért eredményt.

2. Lépés - Közepes - Kék
Használja a kék pad-et a padló
előkészítésére a tisztaság megőrzéséhez
már kevésbé matt eredménnyel.

4. Lépés - Nagyon finom - Zöld
A zöld színű pad-et használja akkor,
ha piszkot és karcolásokat kíván eltűntetni
fényes felület elérése céljából.
A magasabb fény érdekében használja
szárazon nagy sebességű polírozóval
vagy magasabb fordulatszámú egytárcsás
súrolóval padlótípustól függően. Ez a magas
fény extra munkát igényel, ha forgalmas, nagy
területről van szó.

Eco pad-ek
- tisztább padlók, zöldebb világ
Az Eco pad-ekkel környezetbarát megoldást kínálunk, hogy mechanikailag növelje és
megtartsa padlója fényességét. Az Eco pad-ek 8 különböző változatban kaphatóak a
leggyakrabban előforduló padlótípusokhoz, mint mozaikpadló, természetes kővel lerakott
felület, beton, PVC és epoxi. Az Eco pad 100 %-ban újrahasznosított szintetikus poliészter
műszálból készül, a poliészter elsődleges anyagforrása az újrahasznosított műanyag
palackok!
KÉK - TISZTÍTÓ PAD
A kék tisztító pad félig nyitott szerkezetű, nem szőtt poliészter szálakból áll. Kimondottan közepes erősségű
nedves súrolásra, és erős permetező tisztításra tervezve. Természetes tisztítóoldattal használjuk, hogy
eltávolítsuk a régi, elszennyeződött felső réteget. Ezt a terméket használhatjuk szennyeződött keményfelületek
súrolására, mint a beton, amennyiben a megfelelő tisztítószert alkalmazzuk mellé. Agresszívan távolítja el a
nehéz szennyeződéseket és kopásnyomokat. Ideálisan 350 1/perc fordulatig terjedő géppel használható.
BARNA - BEVONAT ELTÁVOLÍTÓ
A barna pad félig nyitott szerkezetű, nem szőtt poliészter szálakból áll. Közepes erősségű bevonat
eltávolítására alakították ki. Használjuk vízbázisú bevonat eltávolító szerrel, hogy felszedhessük az
elhasználódott felső réteget vagy pecséteket. Ideálisan használható hagyományos elektromos
padlótisztítókkal, vagy automata súrolókkal 350 1/perc fordulatig.
E-GREEN - SÚROLÓ PAD
Az E-green pad félig nyitott szerkezetű, nem szőtt poliészter szálakból áll, mélytisztításhoz tervezve.
Keménypadlók tisztítószeres súrolására használható. Ez a pad az erősen szennyezett felületekről
könnyedén eltávolítja a szennyeződést és kopásnyomokat. Ideálisan használható hagyományos
elektromos padlótisztítókkal vagy automata súrolókkal 350 1/perc fordulatig.
E-BLACK - BEVONAT ELTÁVOLÍTÓ
Az E-black pad félig nyitott szerkezetű, nem szőtt poliészter szálakból épül fel. Olyan ügyfeleknek tervezték,
akik sűrű, vastag pad-et igényelnek. Használjuk vízbázisú bevonat eltávolító szerrel, hogy felszedhessük az
elhasználódott felső réteget vagy pecséteket. Ideálisan használható hagyományos elektromos padtisztítókkal,
vagy automata súrolókkal 350 1/perc fordulatig.
PIROS PAD
A piros pad-et könnyű feladatokhoz és fényesítéshez használhatjuk. Eltávolítja a kisebb piszkot és nyomokat,
mialatt fényt ad a padlónak. Hagyományos elektromos padlótisztítóval, rezgő kefefejjel vagy automata
súrológéppel is használhatjuk. Ideálisan 800 1/perc fordulatig használható.

BARNÁSSÁRGA - FÉNYESÍTŐ PAD
Ez a szín a padló karbantartására használt pad típus, leginkább könnyű alkalmazásokhoz. Csak kisebb
nyomokat és piszkot képes eltávolítani, miközben magas fényt ad a felületnek. Hagyományos elektromos
padlótisztítóval, rezgő kefefejjel vagy automata súrológéppel is használhatjuk. Ideálisan 800 1/perc fordulatig
használható.
FOLTTISZTÍTÓ - ULTRA MAGAS SEESSÉGŰ POLÍROZÓ PAD
A bevonat eltávolítása utáni felület karbantartáshoz gyártott ultra magas sebességű polírozó pad nem szőtt
poliészter szálakból épül fel. A gyártásnak megfelelően ezt a pad-et padozatok fényességének beállítására,
mint polírozó/fényesítő pad-et használjuk. Ennek a pad-nek a speciális kialakítása lehetővé teszi, hogy
hatékonyan használjuk fekete nyomok eltávolítására és visszaállítsuk a csillogást egy munkamenetben.
Ideálisan 3000 1/perc fordulatig használható.
FEHÉR - SUPER POLÍROZÓ PAD
A fehér padlóápoló és polírozó pad nem szőtt, sűrű poliészter szálakból épül fel, amit tartós enyves ragasztó
anyag köt össze. Ezt a pad-et tiszta felüetek száraz, vagy finom vízpermettel történő polírozásra tervezték,
hogy az eljárás után magas fényű padló képét mutassa az újonnan befejezett padlón. Hagyományos elektromos
padlótisztítóval, rezgő kefefejjel vagy automata súrológéppel is használhatjuk. Ideálisan 1000 1/perc fordulatig
használható.

83

Seprőgépek

Legyen egy megbízható, több célra felhasználható seprőgép tulajdonosa
A Nilfisk seprőgép segít Önnek a szemét és por felszedésében. A mechanikus rendszert úgy fejlesztették ki, hogy felseperje a szemetet (nagyméretű hulladék, könnyű anyagok

Szerszám nélküli beállítások

Szűrők és szűrőrázók

Az egyedülálló Nilfisk „szerszám nélküli” rendszernek
köszönhetően, a beállítások megváltoztatása gyerekjáték,
úgymint a főkefe, az oldalkefe és a szűrő beállítása.
Lehetőség van a kefe utánállítására a főkefe elkopásakor,
megőrizve ezzel a seprési hatékonyságot.

A nagyméretű turbina és a nagyméretű porszűrő megakadályozza a por környezetbe való visszajutását. A szűrőrázó
segít tisztán tartani a szűrőt. A szűrőrázó rendszer legalább
olyan fontos, mint maga a szűrő mérete, ugyanis, ha megfelelően hatékony szűrőrázást biztosítunk, a szűrő teljesen
tiszta lesz és nem akadályozza a motort a teljes fordulattal
való működésben.

DustGuardTM
A különleges DustGuardTM pormegkötő rendszer ködpárát
képező fúvókával együtt került megtervezésre. Ez a fúvóka
ködpárát szór a gép elejéhez és az oldalkeféhez, így
eredményesen megszünteti a szállóport a tiszta környezet
érdekében.

További információk a seprőgépekről a www.nilfisk.hu honlapon
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vagy nehéz por), és ellenőrizze a környezetbe visszatérő
levegő minőségét. E célból a Nilfisk megbízható szívó- és
szűrőrendszerét használjuk.

Kefék minden alkalmazáshoz
A Nilfisk teljes választékot teljes választékot biztosít
kiegészítőkből, mint PPL főkefék és PPL oldalkefék, natúrszálas kefék, acél és nylon kevertszálas kefék, mosható
vagy antisztatikus panelszűrők. Opcióként rendelhetők
további kiegészítő készletek: villogó fény, világítás, nyomot
nem hagyó kerekek, tolatókürt, lökhárítók vagy fülke.

SW200 / SW250 – Gyalogkíséretű seprőgépek

Emelje új szintre a tisztítást
•
•
•
•
•
•
•
•

Közvetlen szeméttovábbítási rendszer, amely
biztosítja a kiváló teljesítményt
Hosszú tisztításra alkalmas kapacitás: 38 literes
tartály, amely nyitva tartható nagy tárgyak
eltávolítására, szemeteskosarak kiürítésére stb.
Könnyen manőverezhető: A nagyméretű, nyomot
nem hagyó kerekek a felhasználó számára
egyszerű kormányzást tesznek lehetővé
Kiváló porkezelés: Beépített szűrő a porelszíváshoz és a felhasználó kényelméhez
Szilárd és kiválóan alkalmas kültéri használatra:
Rugalmas korrózióálló keret
Gyakorlatilag ingyenes: egyszerű, mechanikus
szerkezet, fogaskerékkel és szíjhajtással. Nincs
motor vagy akkumulátor
A fogantyút úgy állíthatjuk be, hogy illeszkedjen a
kezelő magasságához (3 pozíció)
A tartály a helyén marad, még akkor is, ha a
seprőgép függőleges helyzetben van

Soha nem volt könnyebb az üzlethelyiségek
tisztántartása az ügyfelek és alkalmazottak számára.
Az SW200 és SW250 modellben kapható Nilfisk
gyalogkíséretű seprőgépek lenyűgöző teljesítményt
nyújtanak kültéren és beltéren egyaránt. A kézi
seprűvel összehasonlítva, ez a gép felszedi és
eltávolítja port, szennyeződést, homokot, szegeket,
csavarokat, cigarettát stb. 6-szor gyorsabb, mint egy
kézi seprű.

TECHNIKAI ADATOK

SW200

SW250

Motor energiaforrása

Manuális

Manuális

Elm./tényl. tisztítási hatékonyság 1főkefével (m2/h)

1920/960

1920/960

Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA) 2800/1400

2800/1400

Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA) -

3680/1840

Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)

700

700

Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)

-

920

Szeméttartály térfogata (L)

38

38

Főkefe (MM)

480

480

Üzemi tömeg (KG)

19,5

20

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

790x375x870

790x375x870

Állítható fogantyú

•

•

Lágy markolat

•

•

Ergonomikus fogantyú

•

•

Összecsukható fogantyú

•

•

JELLEMZŐK

Két oldali kefe

•

Eszközmentes főkefe beállítás

•

•

Eszközmentes oldalkefe beállítás

•

•

Porszűrő

•

•

Szíjhajtásos főkefe

•

•

FŐKEFE

VP11211

VP11211

OLDALKEFE

VP11406

VP11406

SZŰRŐ

VP11902

VP11902

CIKKSZÁM

50000493

50000494

ALAPFELSZERELÉS
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SW750 – Gyalogkíséretű seprőgépek

Csöndes és egyszerű tisztítás
•
•
•
•
•
•

Elméleti tisztítóképesség 2.800 m²/óra
Az alacsony zajszintnek köszönhetően
zajérzékeny helyeken is alkalmazható
A beépített akkumulátor és töltő
keménypadlón akár 2 órányi munkaidőt
is lehetővé tesz (kb. 6,000 m²)
Kiegészítő akkumulátorral a munkaidő
kitolódhat akár 3,5 órára is
Állítható fő-és oldalkefék
A poliészter szűrőnek köszönhetően
száraz és nedves alkalmazásokkal is
megbirkózik

TECHNIKAI ADATOK

SW750

Motor energiaforrása

Akkumulátor 12 V

Max sebesség (KM/ÓRA)

4

Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA) 2880/1730
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA) -

Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)

720

Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)

-

Hangnyomásszint

59

Szeméttartály térfogata (L)

60

Max. emelkedés leküzdő képesség (%)

20

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

998x800x1100

Üzemi tömeg (KG)

68

JELLEMZŐK
Ledes akkumulátor mérő

•

Kompakt kivitel

•

Közvetlen szemétterelésű seprés

•

Nyomot nem hagyó kerekek

•

Állítható foganytú

•

Kézi szűrőrázó

•

ALAPFELSZERELÉS
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SZŰRŐ POLIÉSZTER KLT.

1463161000

OLDALKEFE 109X315 PPL 0.5

146 3035 000

FŐKEFE 200X500 PPL0.7PPL

1463174000

AKKUMULÁTOR 12V 49AH AGM SW750

1464483000

TÖLTŐ 12V 6A

146 3051 000

CIKKSZÁM

908 4701 010

Ez az akkumulátoros seprőgép nagyon sokoldalú
és bárhol alkalmazható, úgy, mint kereskedelmi
egységek, benzinkutak, stb.

SW900 – Gyalogkíséretű seprőgépek

Az SW900 nagyobb tisztítási teljesítményt és termelékenységet kínál
•
•
•
•
•
•

Minden vezérlőelem átlátható és elérhető
a kezelői pozícióból
Kényelmesebben manőverezhető az új
ergonomikus fogantyúnak köszönhetően
Könnyebben állítható sebesség: új kar a fogantyúba integrálva (a hajtás bekapcsolásához)
Egyszerűen leemelhető 60 literes szeméttartály
Automatikus ki/bekapcsolás, ha az oldalkefét
le/felemeljük
Gyorsabb és hatékonyabb szűrő tisztítás:
új elektromos szűrőtisztító rendszer

Az SW 900 gyalogkíséretű seprőgép beltéri és kültéri
használatra egyaránt alkalmas, a hulladék pormentes
seprését nyújtja. Növeli a mindennapi termelékenységet.
Előnyei: teljes kontroll a kezelői pozícióból, növelt
ergonómia a kerekeken gördíthető szeméttartály
által, nagyobb tisztítási teljesítmény.

TECHNIKAI ADATOK

SW900 B

SW900 P

Motor energiaforrása

Akkumulátor

Benzin

Max sebesség (KM/ÓRA)

4.5

4.5

Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA) 3715/2230

3715/2230

Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA) 4725/2835

4725/2835

Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)

825

825

Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)

1050

1050

Zajszint

70

78

Szeméttartály térfogata (L)

60

60

Max. emelkedés leküzdő képesség (%)

20

20

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

1390x870x1100

1390x870x1100

Üzemi tömeg (KG)

143

88.5

Porgyűjtés

•

•

Elektromos szűrőrázó

•

•

Akkumulátoros üzemeltetésű változat

•

Akkumulátorfeszültség-mérő

•

JELLEMZŐK

Benzin üzemű

•

Nedves seprési lehetőség

•

Beépített töltő

•

•

ALAPFELSZERELÉS
SZŰRŐ /POLIÉSZTER)

1464691000

1464691000

OLDALKEFE 109X315 PPL 0.5

146 3035 000

146 3035 000

ÜZEMÓRA SZÁMLÁLÓ KLT. 24V

9096951000

9096951000

ELEKTROMOS SZŰRŐRÁZÓ KLT.

1465474000

1465474000

ELEKTROMOS SZŰRŐRÁZÓ KLT.

1467677000

1467677000

FŐKEFE D265X600 PPL 0,8-0,5

1465215000

1465215000

BEÉPÍTETT TÖLTŐ 12V 25A SIP

1466519000

CIKKSZÁM

9084110010

9084111010
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SR1000S – Vezetőüléses seprőgép, kézi ürítéssel

Kis méret – nagyszerű eredmény
•
•

•

Elméleti tisztítóteljesítménye 3.850 m²/óra
Kevesebb, mint 2 méteren belül meg tud fordulni,
3 m²-es a panelszűrője, 50 literes a szeméttartály, akár 16%-os emelkedő leküzdésére is
képes Biztonsági jellemzői: a vészleállító gomb,
reteszkapcsoló és biztonsági üléskapcsoló
Az SR1000S még kárpitborítású felületeket is
képes tisztítani, az opcionális szőnyegtisztító
felszerelést felhasználva

Az SR1000S gyorsan dolgozik, kompakt és
mozgékony. Rendelhető akkumulátoros vagy
benzinmotoros kivitelben, külső vagy belső
takarításhoz. Ajánlott rakodóöblök, peronok
vagy raktárak szűk sarkaiban való seprésre.

TECHNIKAI ADATOK

SR1000S B bal oldali kefével

SR1000S P bal oldali kefével

Motor energiaforrása

24V-os akkumulátor

Benzin, 2.2kW/2.9Hp

Max sebesség (KM/ÓRA)

5.5

5.5

Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA) -

-

Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA) 5500/3850

5500/3850

Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)

-

-

Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)

1000

1000

Zajszint

71.6

77

Szeméttartály térfogata (L)

50

50

Max. emelkedés leküzdő képesség (%)

20

20

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

1255x795x1155

1255x795x1155

Üzemi tömeg (KG)

224

203

Flap-emelő készülék

•

•

Állítható kormány és ülés

•

•

Elektromos szűrőrázó

•

•

Szeméttartály kerekekkel és fogantyúval

•

•

Kulcsos kapcsoló

•

•

Parkolófék

•

•

Két oldalkefe

•

•

JELLEMZŐK

ALAPFELSZERELÉS
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PAPÍRSZŰRŐ

146 1888 000

146 1888 000

OLDALKEFE D180X347 NYLON

146 0678 000

146 0678 000

FŐKEFE PPL 0,7 D265 /SR1000/

146 0748 000

146 0748 000

CIKKSZÁM

908 4201 010

908 4205 010

SR1101 – Vezetőüléses seprőgép, kézi ürítéssel

Egy nagy lépés a ráülős seprésben
•
•
•
•
•
•
•
•

A professzionális seprési munkákban a felülős gép
legnagyobb előnyei a kompaktság, mozgékonyság
és megbízhatóság. Az SR1101 egyszerűséget és
mégis robosztusságot sugall egy letisztult formában.
Ajánlott gyárak raktáraiba, autóparkokba, külső
területekre, mint pl. parkokba, kertekbe.

Elméleti tisztítóképesség 4.410 m²/h
Erős polietilén szerkezet acélkerettel
Robusztus megoldások az erőforrások
károsodásának megelőzése érdekében,
csökkentve ezzel a szervizköltségeket
3,6 m²-es szűrő a jó pormegkötés érdekében
Nagyméretű flap, az egyszerű por és darabos
szennyeződés összegyűjtéséhez, 70 literes
szeméttartály
20%-os emelkedő leküzdési képesség
Az akkumulátoros kivitel akár 6 órás bevetést
is biztosít
A standard verzió 1 főkefével, 1 oldalkefével és
1 papírszűrővel érkezik

TECHNIKAI ADATOK

SR1101 B

SR1101 P

Motor energiaforrása

Akkumulátor 24V

Benzin

Max sebesség (KM/ÓRA)

5

5

Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA) 4900/3430

4900/3430

Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA) 6300/4410

6300/4410

Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)

980

980

Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)

1260

1260

Zajszint

63.8

78.3

Szeméttartály térfogata (L)

70

70

Max. emelkedés leküzdő képesség (%)

20

20

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

1480x930x1220

1480x930x1220

Üzemi tömeg (KG)

465

392

Flap-emelő készülék

•

•

Elektromos szűrőrázó

•

•

Tartalék figyelmeztető jelzés

•

•

Alacsony ürítés

•

•

Nedves seprési lehetőség

•

•

Előre és hátramozgató pedál

•

•

JELLEMZŐK

ALAPFELSZERELÉS
SZŰRŐ PAPÍR PANEL

1463523000

1463523000

OLDALKEFE 180X400

1466140000

1466140000

FŐ HENGERKEFE 300X700 PPL 0.4-1.4

145 4879 000

145 4879 000

CIKKSZÁM

9084310010

9084312010
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SW4000 – Vezetőüléses seprőgép, hidraulikus ürítéssel

A "One Touch" funkciós seprés minimalizálja az üzemeltetési költségeket
•

•

•

A "One Touch" funkciós seprés egyszerűvé teszi
az SW 4000 seprőgép használatát, hisz minden
funkciót -beleértve a főkefe, oldalkefék, elszívó
ventillátor és az opcióként felszerelhető
DustGuard pormegkötő rendszer indítását és
leállítását -egyidejűleg megtehetünk
Az SW4000 egyaránt kíméletes a környezettel,
köszönhetően a minimális energiafelhasználásának, az újrahasznosított anyagoknak, a
pormegkötésnek és az alcsony zajszintnek
A visszahúzható, rugós oldalkefe ütés hatására
rugalmasan elmozdul, nem töri vagy károsítja a
tárgyat, amivel érintkezik

Az SW4000 egy vezetőüléses seprőgép, magas
ürítéssel, maximális teljesítményre, megbízhatóságra,
az állási idő minimalizálására és az üzemeltetési
költségek csökkentésére tervezve. Ideális választás
az ipar és termelés, raktárak, sport-és disztribúciós
központok, iskolai területek, bevásárlóközpontok,
parkolók számára.

TrackClean

TM

TECHNIKAI ADATOK

SW4000 B

SW4000 P

Motor energiaforrása

Akkumulátor 24V

Petrol Honda 4.1 kW

Max sebesség (KM/ÓRA)

7

7

Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA)

6825/4780

6825/4780
8750/6125

Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA)

8750/6125

Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)

975

975

Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)

1250

1250

Zajszint

65

75

Szeméttartály térfogata (L)

75

75

Max. emelkedés leküzdő képesség (%)

20

20

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

1640x1035x1330

1640x1035x1330

Üzemi tömeg (KG)

824

594

JELLEMZŐK
Flap-emelő készülék

•

•

Elektromos szűrőrázó

•

•

Üzemóra-számláló

•

•

Akkumulátorfeszültség-mérő

•

Változtatható magasságú ürítési rendszer

•

•

Nedves seprési lehetőség

•

•

ALAPFELSZERELÉS
SZŰRŐPANEL /POLIÉSZTER, ULTRA WEB KÉK/ 1464839000

1464839000

OLDALKEFE /PPL 1,3 ACÉLSZÁLAS/

1465318000

1465318000

GUMISZŐNYEG KLT.

1464957000

1464957000

FŐKEFE /CHEVRON, 6R PPL 0,8 SÁRGA/

1463913000

1463913000

FORGÓ VILLOGÓ

1464948000

1464948000

CIKKSZÁM

9084400010

9084401010
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SW5500 – Vezetőüléses seprőgép, hidraulikus ürítéssel

SW5500 – Vezetőüléses, hidraulikus ürítésű ipari seprőgép
•
•
•
•
•
•
•
•

Még kopott főseprővel is 25-30% -kal
hatékonyabb a hagyományos seprési rendszerrel
szemben
30% -kal nőtt a tölcsér kapacitása, így nagyobb
termelékenységet biztosít, mivel kevesebb időt
vesz igénybe az ürítés
Az első igazi hibrid ipari seprőgép a piacon:
rugalmas tisztítás, alacsony kibocsátás és
alacsony zajszint
A fő seprőbeállítás könnyen elvégezhető egy
gomb megnyomásával
A OneTouch™ gomb és a pedál megnyomásával
aktiválja a seprési funkciókat
Minden funkció automatikusan leáll, mikor a gépet
leállítja, ezáltal a fogyasztás csökken
Kiváló minőségű alkatrészek, összeszerelés
Automatikus a sebességcsökkenés szűk
kanyarokban és a garat működtetése

•
•
•
•

Figyelmeztető riasztás és csökkentett garat
emelési sebesség a lejtőkön
DustGuard™ rendszer, amely csökkenti az
oldalsó seprő által létrehozott port
Parallelogram koncepció oldalsó seprőnél jobb és
konzisztens elsöprő teljesítmény érdekében
20% -os emelkedő leküzdési képesség

Az SW5500 rendkívül produktív, kényelmes és
költséghatékony tisztítást képes nyújtani nagy
felületen és kültéri felhasználás esetén egyaránt.
Ez a vezetőüléses seprőgép méreténél és
kapacitásánál fogva felgyorsítja a tisztítást.
A napi előnyök, mint például a biztonságosabb
környezet megteremtése és a teljes működési költség
csökkentése vonzó választást jelentenek a takarító
vállalatok, ipari telephelyek és gyárak, raktárak,
elosztóközpontok, sportarénák, nagy kiskereskedelmi üzletek vagy bevásárlóközpontok, parkolók stb.
számára.

TrackClean

TM

TECHNIKAI ADATOK

SW5500 B

SW5500 D

Motor energiaforrása

Akkumulátor 24V

Diesel, Yanmar 4.1 kW

Max sebesség (KM/ÓRA)

9

10

Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA)

10575/7405

11750/8225

Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA)

13500/9450

15000/10500

Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)

1175

1175

Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)

1500

1500

Zajszint

68

85

Szeméttartály térfogata (L)

150

150

Max. emelkedés leküzdő képesség (%)

20

20

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

1875x1200x1565

1875x1200x1565

Üzemi tömeg (KG)

1101

838

Szűrőtisztító rendszer

Időzített multifrekvencia

Időzített multifrekvencia

JELLEMZŐK
Töltöttség jelző

•

Multifrekvenciás szűrőrázó

•

Elektronikus indítás
Sebességszabályozó

•
•

•

Túlmelegedés jelző

•
•

Főkefe kopásjelző

•

•

Időzített multifrekvenciás szűrőrázó

•

•

PAPÍR PANELSZŰRŐ ULTRA WEB

1467174000

1467174000

OLDALKEFE 302X500 PPL 1.5 FEKETE

1466670000

1466670000

FŐKEFE 360X850 8R PPL 0.8

1465717000

1465717000

FORGÓ VILLOGÓ

1464948000

1464948000

CIKKSZÁM

9084410010

9084412010

ALAPFELSZERELÉS
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SR 1601 – Vezetőüléses seprőgép, hidraulikus ürítéssel

Átgondolt tervezés a takarítási költségek csökkentése érdekében
•
•
•
•
•
•

TECHNIKAI ADATOK

Kiváló manőverezhetőség a szervokormánynak
köszönhetően (STD)
A Nilfisk DustGuard™ pormegkötő rendszerrel
teljes ellenőrzésünk alatt tartjuk a felszálló port,
ezáltal csökkentve a seprési időt
A szabadon mozgó főkefét finoman hangoló
gombbal látták el, ami növeli a termelékenységet
és a seprés minőségét
MaxAccess™: a jó hozzáférést biztosító rendszer
gyors és egyszerű karbantartást tesz lehetővé
Az acélvázat fedő könnyű, fröccsöntött polietilén
borítás és ütközők az autógyártásból átvett
minőségi védelmet biztosítják
A NoTools™ eszköz nélküli rendszer felgyorsítja a
főkefe és az oldalkefe cseréjét, ezzel csökkentve
a szervizidőt

SR 1601

SR 1601 D

SR 1601 HD

Az SR 1601 a műszakilag legfejlettebb seprőgép a
kategóriájában. Olyan újításokat tartalmaz, ami növeli
a termelékenységet, mialatt egyszerűsíti a kezelést
és a karbantartást. Ipari felhasználásra tervezték,
erősen szennyezett gyárak, gyártó csarnokok, vagy
parkolók, stb. részére.

SR 1601 LPG SR 1601 MAXI SR 1601 MAXI SR 1601 MAXI

Motor energiaforrása

Akkumulátor 48V

Diesel, 3cyl. 16,3 kW Diesel, 3cyl. 16,3 kW LPG, 3cyl. 3.1kW/31HP Diesel, 3cyl. 16,3 kW/ Akkumulátor 48V

LPG, 3cyl. 3.1kW/31HP

Max sebesség (KM/ÓRA)

8

12

12

12

12

8

12

Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA)

10000/7000

15000/10500

15000/10500

15000/10500

10000/7000

10000/7000

10000/7000

Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA)

12800/8960

19200/13440

19200/13440

19200/13440

19200/13440

12800/8960

19200/13440

Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

Zajszint

69.5

88

88

87

88

69.5

87

Szeméttartály térfogata (L)

315

315

315

315

315

315

315

Max. emelkedés leküzdő képesség (%)

20

25

25

25

25

20

25

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

2220x1320x1460 2220x1320x1460 2220x1320x1460 2220x1320x1460 2220x1320x1460 2220x1320x1460 2220x1320x1460

Üzemi tömeg (KG)

1295

1050

1268

1052

1070

1315

1072

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

Állítható kormány

•

•

•

Permetező rendszer

•

•

•

JELLEMZŐK
Bal oldali kefe ppl
Szervókormány

Állítható ülés

•

•

•

•

•

•

•

SZŰRŐPANEL
OLDALKEFE KLT. /SR1601/

8-24-04139-1

8-24-04139-1

8-24-04139-1

8-24-04139-1

8-24-04139-1
33019173

8-24-04139-1
33019173

8-24-04139-1
33019173

OLDALKEFE PPL

33021313

33021313

33021313

33021313

33021313

33021313

33021313

SÁRGA VILLOGÓ

56507038

56507038

56507038

56507038

56507038

56507038

56507038

JOBB OLDALI KÖNYÖKLŐ KLT.

33019556

33019556

33019556

33019556

33019556

33019556

33019556

ALAPFELSZERELÉS

SZEMÉTTARTÁLY VÉDŐ KLT.
ELŐPERMETEZŐ PORMEGKÖTŐ KLT.
12V
KÖDPERMET KÉPZŐ 48V KLT.

33021392

D3 HT KUBOTA KITÁMASZTÓ

33020810

33019175

33019175
33019377

ÁLLÍTHATÓ KORMÁNY

33019174

HABBAL TÖLTÖTT KERÉK KLT.

33022245

TÖMÖR KERÉK KLT.
FŐKEFE V ALAKÚ SÖRTÉVEL PPL 0.5
FEHÉR/HULLÁMOS
FŐKEFE V ALAKÚ SÖRTÉVEL PPL 1
FEKETE/EGYENES
SZEMÉTTARTÁLY FLAP KLT.

33023020

CIKKSZÁM

13300103

33018853

33022245

33022245

33019174

33022245

33019174
33022245

33023020
33018853

33018853

33018853

33018853

33018853

13300105

13300148

13300149

13300161

33021206
33020372
13300101

13300175
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SW8000 – Vezetőüléses seprőgép, hidraulikus ürítéssel

Professzionális tisztítás, ami soha nem hagyja cserben!
•

•
•
•

Az egyedülálló DustGuard™ rendszer, ami
finom ködpermetet képez a gép elejénél és az
oldalkeféknél, hatékonyan köti meg a port, és
tisztább környezetet biztosít
Az 1.3 méter széles főkefe az ipar legszélesebb
keféje, nagyobb teljesítményt és gyorsabb
tisztítást eredményez
Az oldalkefékkel az SW8000 teljes seprési
szélessége két méter
Az erős polietilén borítás nagyfokú vezetési
védelmet, és az ütközések elnyelését kínálja.
Ezen felül pedig 100%-ban újrahasznosíthatóak
a Nilfisk környezettudatos gondolkodásának
megfelelően

Az SW8000 a legfejlettebb és leginnovatívabb
vezetőüléses, ipari seprőgép volánjához ülteti Önt.
A kivételesen széles 2 méteres seprési szélesség
olyan nagy területek seprését teszi lehetővé, mint
parkolók, raktárak és ipari területek.

TECHNIKAI ADATOK

SW8000 D

SW8000 LPG

Motor energiaforrása

Diesel

LPG

Max sebesség (KM/ÓRA)
Tisztítási teljesítmény,
1 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA)
Tisztítási teljesítmény,
2 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA)

15

15

23925/16750

23925/16750

29000/20300

29000/20300

Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)

1650

1650

Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)

2000

2000

Zajszint

82.8

80.6

Szeméttartály térfogata (L)

400

400

Max. emelkedés leküzdő képesség (%)

20

20

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

2410x1630x1500

2410x1630x1500

Üzemi tömeg (KG)

1435

1427

Állítható kormány és ülés

•

•

Üzemanyagszint-mérő

•

•

Fényszórók

•

•

Sárga biztonsági jelzőfény

•

•

Ergonomikus kialakítású vezetői ülés

•

•

Parkolófék

•

•

Változtatható magasságú ürítési rendszer

•

•

JELLEMZŐK

ALAPFELSZERELÉS
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SZŰRŐPANEL

8-24-04139-1

8-24-04139-1

OLDALKEFE, POLY.

56508498

56508498

SÁRGA VILLOGÓ

56507038

56507038

JOBB OLDALI KÖNYÖKLŐ

7-03-04250

7-03-04250

TOLATÓKÜRT

56507023

56507023

HABBAL TÖLTÖTT KERÉK KLT.

56507037

56507037

VEZETŐI K APCSOLÓ KLT.

56107668

56107668

HENGERKEFE SR

56507424

56507424

CIKKSZÁM

56107513

56107512

Kiegészítők: Seprőgépek

N ATÚRS Z Á L AS FŐ K E FE

Finom poros alkalmazásokhoz,
érzékeny padlóhoz és
szőnyegsepréshez

O LDA LK E FE V É DŐ

Megvédi a gép oldalkeféjét

PPL+ACÉL K E V E RTS Z ÁL AS FŐ K E FE

A legtöbbet használt kefe
bel- és kültérre egyaránt

BE É PÍTET T TÖ LTŐ

Savas és zselés akkumulátorokhoz egyaránt

S ZŐ N Y EG K ÉS Z LET

Tartalma: nyomot nem hagyó gumiélek, natúrszálas
fő- és oldalkefék, valamint előszűrő. Szőnyegfelületek
felseprésére

S ZŰRŐK
Papír szűrő: Száraz, nagyon poros közegben működik jól.
Poliészter: Kiváló nyirkos alkalmazásokkor, mosható,
száradás után újra használható

M UNK AV I L ÁG ÍTÁS

Világítás a seprőgép előtti
munkaterület megvilágítására

SÁ RGA V I LLOGÓ

A gép munkakörnyezetben
történő jelenlétére
figyelmeztető jelzés

N YO M OT N E M H AGYÓ FELS Z Í VÓ GUM I K

Gumiélek az érzékeny felületekhez

BA LO LDA LI K E FE K ÉS Z LET

A szemetet a főkefe elé sepri. Megnöveli a teljes
seprési munkaszélességet és ennél fogva megnöveli
a termelékenységet

K A B I N K E R ET

A kezelő biztonságát védi, különösen az iparban
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Kiegészítők: Seprőgépek

N ATÚRS Z Á L AS FŐ K E FE

PPL+ACÉL K E V E RTS Z Á L AS FŐ K E FE

Finom poros alkalmazásokhoz

A leginkább használt anyag a sepréshez kül- és
beltéren egyaránt

1,2 M H OS S ZÚ PPL FŐ K E FE

96

RUGA LM AS K E R EK EK

Kiváló seprést biztosít homok, kavics és szemét
seprésekor. Kevésbé károsító, összehasonlítva az
acélszállal kevert PPL kefével

Defektmentes kerék

Á LLÍTH ATÓ ÜLÉS
A kezelő súlyához igazítható
kényelmes vezetőülés

O LDA LV É D ELE M
Megvédi a gép elejét

H ULL A D ÉK PO RS Z Í VÓ
Nehezen elérhető helyek
tisztításához, mint raklapok,
lépcsők, polcok alatt, stb.

DUSTGUA R D T M
PO R M EG KÖTŐ
Megköti a felszálló port az
oldalkeféknél

ELSŐ M UNK A L Á M PA
Az első és hátsó lámpák a
normál világítás által nem
látható helyekre világítanak

H ÁTSÓ M UNK A L Á M PA

K A B I NK E R ET
Védelmet biztosít a kezelőnek,
főleg az iparban

MEGEMELT LEVEGŐ SZŰRŐ
A motor által beszívott levegőt a
magasból nyerjük. A nehéz ipari
körülmények közt alkalmazzuk

Egytárcsás súrolók, polírozók és kárpittisztítók

A jó közérzet és kényelem megteremtése
A Nilfisk kárpittisztítók és egytárcsás súrolók széles választékát kínálja keménypadló vagy szőnyegtisztításhoz.
A tiszta szőnyeg és csillogó padló növeli a hotelek, iskolák,

kórházak, otthonok, butikok és üzletek személyzetének,
valamint ügyfeleinek jó közérzetét, komfortérzetét.

Kefés kárpittisztító rendszer

Szőnyegfelületek szárazhabos tisztítása

A kárpittisztító a szőnyeget vagy kárpitot gyorsan és
hatékonyan tisztítja. A gép működése: a gép a felületre
permetezi a vegyszeres vizet, a hengerkefe megsúrolja azt,
majd a vákuum motor felszedi a piszkosvizet, és a felület
teljesen tiszta marad.

A forgóberendezések szőnyegezett felületek szárazhabos
tisztításának lehetőségét hordozzák. A habot egy 230V/50
Hz-es habgenerátor állítja elő, ami az egytárcsás súroló
víztartályának tetején helyezkedik el és közvetlenül a nylon
kefe közepére teríti a habot egy fúvókán keresztül, amit a
gép testének az aljára szereltek.

Bevonatolás és polírozás forgófejjel
Ha olyan feladat adódik, hogy a márványt, mozaikpadlót vagy
linóleumot kell fényesíteni, akkor mindig célszerű forgókefés
gépet használni. A bevonatolás folyamata a bevonatoló
folyadék egyenletes elterítése a felületen, hogy megvédjük
és elzárjuk a pórusokat és a fugákat. Miután a felületet
alacsony sebességen bevonatoltuk, nagy fordulatú géppel
fel kell polírozni. Ennek a felületkezelő eljárásnak az előnye
a megtakarítás, az állagmegőrző tisztítás elősegítése és a
felület élettartamának növelése.

Ezzel az eljárással kiküszöböljük azt a kockázatot, hogy
a tisztítás után a szőnyegpadló feljön. Ezenkívül ez a
fajta tisztítás gyorsabb száradást is biztosít a folyamat
befejeztével.

További információt az egytárcsás súrolókról, a polírozókról és a kárpittisztítókról a www.nilfisk.hu honlapon talál
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FM400 L – Alacsony fordulatszámú egytárcsás súroló

Alacsony sebesség az általános tisztításhoz
•
•
•
•
•

•

Versenyképes ár: a versenytársakhoz képest
a Nilfisk rendkívül versenyképes áron gyártja
készülékeit
Megfelelő teljesítmény: ugyanaz az erő, de
alacsonyabb zajszint és kiegyensúlyozott
teljesítmény
Védjegyek: a megszokott Nilfisk külső,
költségkímélő és könnyen kezelhető gép
Átlagos kiegészítők: kevésbé bonyolultak és
könnyű a használatuk
Továbbfejlesztett jellegzetességek: kábeltartó,
villásdugó-tartó, nagy kerekek, könnyű kábel
visszahelyezés, ergonomikus fogantyú és
tökéletesített biztonság
Kiegészítők teljes választéka áll rendelkezésre
a különleges feladatokhoz

TECHNIKAI ADATOK

FM400 L

Névleges teljesítmény (W)

1100

Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)

59

Kefe/pad átmérője (MM)

430

Kefe/pad fordulatszám (RPM)

180

Kefe nyomatéka (NM)

63

Kábelhosszúság (M)

15

Motorház magassága (MM)

323

Magasság fogantyúval együtt (MM)

1236

Tömeg (KG)

37

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

572x445x1236

JELLEMZŐK
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Szórófejes tisztítás

•

Szőnyeg samponozás

•

Homokszórás

•

Kábeltartó

•

Ergonomikus fogantyú

•

Beépített csatlakozó tartó

•

Egyszerű kábelcsere

•

CIKKSZÁM

56380056

Az FM400 L gép 43 cm-es kefe/pad-átmérővel
rendelkezik közepes igénybevételű feladatok
elvégzésére tervezve. Mindezek mellett kényelmes,
fáradságmentes működést biztosít, látható
eredményekkel. A súrolás, a permetező-tisztítás, és
a keménypadlók bevonatának eltávolítása csupán
egy-egy példa.

FM400 H – Magas fordulatszámú egytárcsás súroló

Nagy sebesség a polírozáshoz
•
•
•
•
•

•

Versenyképes ár: a versenytársakhoz képest
a Nilfisk rendkívül versenyképes áron gyártja
készülékeit
Megfelelő teljesítmény: ugyanaz az erő, de
alacsonyabb zajszint és kiegyensúlyozott
teljesítmény
Védjegyek: a megszokott Nilfisk külső,
költségkímélő és könnyen kezelhető gép
Átlagos kiegészítők: kevésbé bonyolultak és
könnyű a használatuk
Továbbfejlesztett jellegzetességek: kábeltartó,
villásdugó-tartó, nagy kerekek, könnyű kábel
visszahelyezés, ergonomikus fogantyú és
tökéletesített biztonság
Kiegészítők teljes választéka áll rendelkezésre a
különleges feladatokhoz

TECHNIKAI ADATOK

FM400 H

Névleges teljesítmény (W)

1500

Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)

61

Kefe/pad átmérője (MM)

430

Kefe/pad fordulatszám (RPM)

410

Kefe nyomatéka (NM)

36

Kábelhosszúság (M)

15

Motorház magassága (MM)

323

Magasság fogantyúval együtt (MM)

1236

Tömeg (KG)

40

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

572x445x1236

Ideális nagy sebességű polírozáshoz, súroláshoz
és keménypadlók permetező tisztításához. Kiváló
egyensúlya és erős alumínium felépítése tartós és
megnövelt élettartamot biztosít.

JELLEMZŐK
Kábeltartó

•

Kefe kapcsoló

•

Off-set kefe

•

Ergonomikus fogantyú

•

Jól látható vezeték

•

Beépített csatlakozó tartó

•

Szíjmeghajtás

•

CIKKSZÁM

56380058
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FM400 D – Kétsebességes egytárcsás súroló

Kettős sebesség, egy tárcsa
•
•
•
•

Versenyképes ár: a versenytársakhoz képest
a Nilfisk rendkívül versenyképes áron gyártja
készülékeit
Megfelelő teljesítmény: ugyanaz az erő, de
alacsonyabb zajszint és kiegyensúlyozott
teljesítmény
Védjegyek: a megszokott Nilfisk külső,
költségkímélő és könnyen kezelhető gép
Átlagos kiegészítők: kevésbé bonyolultak
és könnyű a használatuk

TECHNIKAI ADATOK

FM400 D

Névleges teljesítmény (W)

1100/1500

Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)

61

Kefe/pad átmérője (MM)

430

Kefe/pad fordulatszám (RPM)

185/370

Kefe nyomatéka (NM)

58/40

Kábelhosszúság (M)

15

Motorház magassága (MM)

323

Magasság fogantyúval együtt (MM)

1236

Tömeg (KG)

40

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

572x445x1236

JELLEMZŐK
Szőnyeg samponozás

•

Kettős meghajtás

•

Off-set kefe

•

Ergonomikus fogantyú

•

Jól látható vezeték

•

Beépített csatlakozó tartó

•

Szíjmeghajtás

•

CIKKSZÁM

56380061
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•

•

Továbbfejlesztett jellegzetességek: kábeltartó,
villásdugó-tartó, nagy kerekek, könnyű kábel
visszahelyezés, ergonomikus fogantyú és
tökéletesített biztonság
Kiegészítők teljes választéka áll rendelkezésre
a különleges feladatokhoz

Az FM400 D segítségével választhatunk: 185 vagy
370 1/min fordulat közt, gyakorlatilag minden
padló könnyen, hatékonyan és költségkímélően
karbantartható.

BU500 – Polírozók, elektromos kábellel

Egyszerű használat és megbízhatóság versenyképes áron
•
•

•

Kifogástalan teljesítmény: ugyanaz a teljesítmény
jellemzi, mint az SDM sorozatot, tekintve az erőt,
a hangnyomást és a kiegyensúlyozottságot
Egységes dizájn: az ügyfelek igényeinek
megfelelően feljavított Nilfisk megjelenés, ami
takarékosságot és a komplexitás csökkentését
takarja
Továbbfejlesztett jellemzők: kábel horog,
villásdugó tartó, nagy kerekek, biztonság és
egyszerű cserélhetőség, ergonomikus fogantyú

TECHNIKAI ADATOK

BU500

Védelmi osztály / ip védelem

IPX0

Névleges teljesítmény (W)

1100

Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)

<70

Kefe/pad átmérője (MM)

510

Kefe/pad nyomás (G/CM²)

10

Kefe/pad fordulatszám (RPM)

1500

Kefe nyomatéka (NM)

12

Kábelhosszúság (M)

15

Motorház magassága (MM)

na

Magasság fogantyúval együtt (MM)

1261

Tömeg (KG)

41

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

824x566x1261

A BU500 polírozó egy 1500 l/min. fordulatú,
szíjhajtásos gép. A fémkeret, a nagy kerekek és
ütközők, a fényes felület, összeolvasztva a modern
dizájnnal robusztusságról, tartósságról és egyszerű
tisztításról adnak tanúbizonyságot. A biztonsági
nyomógomb, az azonnali lekapcsoló, és a jól látható
kábel a BU500-at a biztonság magas fokára helyezi.

JELLEMZŐK
Kábeltartó

•

Ergonomikus fogantyú

•

Lehajtható tolókar

•

Jól látható vezeték

•

Egyszerű kábelcsere

•

Szíjmeghajtás

•

Polírozás

•

CIKKSZÁM

56380063
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BU800 – Gyalogkíséretű polírozó, akkumulátoros

Kitűnő teljesítményt nyújt a közepes és nagy területű kemény padlókon
•
•
•
•
•

A könnyű kezelés és az egyszerű formának
köszönhetően használata könnyű és biztonságos
Az önszabályozó pad nyomás kiiktatja az utána
állításokat és csökkenti a kezelő hibájából
keletkező károkat
A felület védelme érdekében a polírozó fej
automatikusan felemelkedik, ha a motort leállítjuk
A beépített töltővel állásidőt takaríthatunk meg
Kiváló aktív pormegkötő rendszer HEPA szűrővel,
a porérzékeny helyek védelmének érdekében

TECHNIKAI ADATOK

BU800

Védelmi osztály / ip védelem

IPX4

Névleges teljesítmény (W)

1500

Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)

68

Kefe/pad átmérője (MM)

508

Kefe/pad nyomás (G/CM²)

Automatikus

Kefe/pad fordulatszám (RPM)

1500

Tömeg (KG)

79

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

1270x580x1050

A BU800 a legújabb műszaki megoldást jelenti
a fényes felületek tisztításában és felújításában.
Számos jellemző közül kiemelnénk az egyszerű
használatot, a megnövelt biztonságot, a passzív
vagy opcionálisan aktív pormegkötést, és a jobb
ergonómiát.

JELLEMZŐK
Porgyűjtés

•

Nyomot nem hagyó kerekek

•

Nyomásszabályzó

•

Úszófedél

•

Ergonomikus fogantyú

•

ALAPFELSZERELÉS
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ 36V 21A

41036A

CIKKSZÁM

56383526
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Kiegészítők: Egytárcsás súrolók és polírozók

PA DTA RTÓ K TA RTÓ K
Kis sebesség
Nagy sebesség
Kettős sebesség

ERŐS K EFE
Mélytisztításhoz,
bonyolult szennyeződés
eltávolításokhoz
és bevonat eltávolításokhoz

SA M PO NOZÓ K ÉS Z LET
Szárazhabos eljáráshoz

ACÉLS Z Á L AS G É PEK
Rozsdátlanításhoz

PA D 16"
Kék: súroláshoz
Barna: erős súroláshoz
Fekete: erős súroláshoz

VÁ KUUM GY ŰRŰ (43 CM)
80211200-as porszívó
egységgel való együttes
használatra

PO RS Z Í VÓ EGYSÉG G ÉG ECSŐV EL
Minden olyan alkalmazáshoz, ahol
pormegkötés szükséges
104

SÚRO LÓ K E FÉK
Különböző sörtékkel,
átmérővel és különböző
anyagokból

K EFE K EM ÉN Y
PA DOZ ATHOZ
Közepes és erős
súroláshoz

KÖZ E PES E RŐSSÉGŰ
PA D
Fehér: fényesítés
Piros: gyors tisztításhoz
Zöld: súroláshoz

FI NO M PA D
Beige: polírozás
Narancs zöld: polírozás

KO M PLET T PE R M ETE ZŐ
(1L)
Permetező eljárásokhoz,
SD/SDM sorozattal való
használatra

V Í Z TA RTÁ LY (15 L)
Súrolási feladatokhoz
SD/SDM sorozat

ECO BR I LLI A NCE
PA DEK

ES300 – Gyalogkíséretű szőnyegtisztító

Nagy felületű kárpitozott padlók tisztítása – ES300
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az előre felszerelt fúvóka gyorsítja és
megkönnyíti az ürítést
A kivehető, megnövelt kapacitású
piszkosvíz-tartály ürítése és újratöltése a
fogantyú segítségével sokkal könnyebbé vált
Ergonomikus, állítható fogantyú a könnyebb
működésért
A mozgatható kefefej automatikusan beállítható
az üzemeltető magasságához
A nagyobb tartály a megnövelt kapacitással
nagyobb tisztítási időt tesz lehetővé
Erős vákuum motor a hatékonyabb tisztításért
és gyorsabb szárításért
Kompakt design segíti a tárolást és
kényelmesebbé teszi a karbantartást
Gyors váltás a tisztítási módok között
Nagy kerekek a könnyebb irányítás érdekében

TECHNIKAI ADATOK

ES300

Névleges teljesítmény (W)

1824

Munkaszélesség (MM)

410

Szívószélesség (MM)

480

Szivattyú nyomás (BAR/PSI)

-/120

Kefe fordulatszáma (RPM)

1950

Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)

34/26.5

Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)

68

Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

711x489x813

Szívómotor teljesítménye (W)

1119

Kefemotor (W)

249

Össztömeg (GVW) (KG)

46.3

Felszívófej szélesség (cm)

48

Vízoszlop magasság (cm)

3048

Az ES300-as géppel a Nilfisk a kárpittisztítás új
korszakába lépett. Ez a gép ideális közepesen vagy
nagyon forgalmas kárpitozott területek tisztítására,
nem csak a szennyeződést és vizet távolítja el, de
jelentősen megnöveli kárpitja élettartamát. Ezen
kívül az ES300 hihetetlen hatékonyságot és tiszítási teljesítményt nyújt, valamint nagyon könnyű a
működtetése.

JELLEMZŐK
Állítható foganytú

•

A kefe eltávolításhoz nincs szükség szerszámra •
Szívósaru eltávolításhoz nincs szükség
•
szerszámra
Kemény felület tisztítása
•
Levehető piszkosvíz tartáyfedél

•

Ergonomikus fogantyú

•

Víztartály leeresztőcsővel

•

ALAPFELSZERELÉS
KEFE

56265044

CIKKSZÁM

56265503
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Kiegészítők: Kárpittisztítók

K EM ÉN Y PA DLÓ TI S Z TÍTÓK ÉS Z LET
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S ZŐN Y EGTI S Z TÍTÓ K ÉS Z LET
Sarkok, puha padlók és bútorok alatti tisztításra

Rugalmas beszerzési lehetőségek

A pénzügyi tervezés kritikus kérdés minden vállalat számára. A Nilfisk felismerte ezt a szükségletet és rugalmas finanszírozási
lehetőségeket kínál, így lehetővé teszi a legújabb és legjobb tisztítóberendezések beszerzését az üzemeltetési költségek
ellenőrzés alatt tartása mellett.
Megoldást találni a tisztítóberendezések hatékony finanszírozására ugyanúgy a munkánk része, mint megoldást találni
magukra a tisztítási problémákra. Nos, lássuk! Olyan ésszerű pénzügyi megoldásokat kínálunk, amelyek lehetővé teszik
azon tisztítóberendezések megvásárlását, amelyek az Önök piacának és felhasználási környezetének legjobban megfelelnek,
valamint lehetővé válik, hogy minden időben naprakész legyen.
A lentiekben néhány pénzügyi megoldás áttekintését találja a kulcsfontosságú előnyök megjelölésével. A pénzügyi
csomagokat úgy alakítottuk ki, hogy alkalmazkodjanak a helyi törvényekhez és feltételekhez, ezért országonként eltérhetnek.
Kérem, keresse fel az Önhöz legközelebb eső Nilfisk kereskedőt, hogy részletes információt kaphasson a lehetséges
finanszírozási ajánlatokról.
PÉNZÜGYI MEGOLDÁS

MEGHATÁROZÁS

KULCSFONTOSSÁGÚ ELŐNYÖK

Lízing

A gépet egy lízing cégen keresztül értékesítjük,
aki a gépet lízingbe bocsájtja Önöknek fix éves
futamidőre.

• Nincs tőkebefektetés
• Fix havi részlet
• A lízingköltségek az adóból levonhatóak
• Megnövelt mérleg egyensúly

Rövid lejáratú bérlet

Alkalmi munkák elvégzéséhez rövid határidőre
is bérbe vehet Nilfisk gépet (csak korlátozott
termékkínálat áll rendelkezésre).

• Ad hoc szükségletek megoldása
• Rövid idejű anyagi kötelezettség
• Rugalmas bérleti időszak
• Igény szerinti szezonális változások lefedése

Hosszútávú bérlet

A gépet egy lízing cégen keresztül értékesítjük,
aki lízingbe bocsájtja az Önök részére.

• 100%-ban átlátható költségek és
megnövelt rugalmasság
• Nincs tőkebefektetés
• ”Full szerviz” ajánlat
• Fix havi költségek
• A lízingköltségek az adóból levonhatóak
• Megnövelt mérleg egyensúly
• Gépek szükségleteknek megfelelően
• Egyszerűen számítható tisztítási költségek
• Gépcsere lehetőség

A havi költségek tartalmazzák az ún.
”full szerviz” opciót is.
Rugalmas gépfejlesztés/-csere is beleépíthető
a szerződésbe.

Egyéni megoldások

Az Ön speciális igényeire támaszkodva
változatos gépbeszerzési és szervizszol
gáltatások kombinációján alapuló, személyre
szabott megoldást biztosítunk.

• Vevőhöz igazodott megoldások
• Megoldás a logisztikai problémákra
• Kiemelt szerviz szolgáltatás
• Speciális szervizigényeknek való megfelelés
• Beszerzés és pénzügyi megoldások
kombinációja
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Nilfisk SO4500 – Professzionális gőztisztítók

A gőzölés legegyszerűbb módja
•
•
•
•

4.5 bar nyomás, 1.8 literes fűtőkazán és 5 literes
víztartály
Max. folyamatos működés: 6 óra, folyamatos
fűtéssel
Első kerekek automatikus rögzítése és biztonsági
leállás funkció
Tartós, porfestett acélszerkezet

TECHNIKAI ADATOK

NILFISK SO4500

Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)

230-240/1/50/10

Felszívás

Nem

Kazán gőzhőmérséklete (°C)

150

Víztartály kapacitása (l)

5,0

Kazán mérete (l)

1,8

Vegyszertartály (l)

Nem

Méretek, H x M x M (mm)

420x320x460

Tömeg (kg)

12

Tömlő hossza (m)

4,0

Kábel hossza (m)

10

Csak gőz – gőztisztító egység. Az SO4500 egy általános használatú kompakt és robusztus gőztisztító.
Enyhén vagy közepesen szennyezett területekre
tervezték az ipar minden szektorába, és általános
területeken, ahol a vákuumos felszívás nem lehetséges.

JELLEMZŐK
Rozsdamentes acél keret

•

Egyfázisú

•

Gőz funkció

•

Folyamatos fűtés

•

Gőzellenőrző kapcsoló

•

Automata biztonsági leállító

•

ALAPFELSZERELÉS
55 MM KÖRALAKÚ KEFE

450000067

HAJLÍTOTT FÚVÓK A

450000063

KEFÉS FÚVÓK A

450000064

HOSSZABBÍTÓ CSÓ

450000057

PADLÓKEFE

450000058

NAGYMÉRETŰ KÖNYÖKCSŐ

450000060

HOSSZÚ GŐZFÚVÓK A

450000062

MATRIX 4 MÉTERES GŐZCSŐ

450000056

HÁROMSZÖGALAKÚ KEFE

450000059

ABLAKTISZTÍTÓ KEFE

450000061

CIKKSZÁM

45000000
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Nilfisk SV8000 – Professzionális gőztisztítók

Gőztisztítás egy igásló erejével
•
•
•
•

8 bar gőznyomás, 3.3 literes fűtőkazán és 5
literes víztartály
Mas.folyamatos használat: 12 órás, folyamatos
folyamatos bojler töltés
Levehető piszkosvíz-tartály fedéllel
Széleskörű tartozékkínálat

TECHNIKAI ADATOK

NILFISK SV8000

Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/Hz/A)

230-240/1/50/13

Felszívó funkció

Igen

Kazán gőz hőmérséklete (°C)

170

Víztartály kapacitása (l)

5

Kazán kapacitása (l)

3.3

Vegyszertartály (l)

Nem

Gőznyomás (bar)

8

Méretek, H x Sz x M (mm)

800x400x820

Tömeg (kg)

25,0

Tömlő hossza (m)

4

Elektromos kábel hossza (m)

10

JELLEMZŐK
Rozsdamentes acélkeret

•

Egyfázisú

•

Gőz funkció

•

Vákuum funkció

•

Folyamatos tartálytöltés

•

Gőzellenőrző kapcsoló

•

Automata biztonsági leállító

•

ALAPFELSZERELÉS
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150MM GŐZTISZTÍTÓ ÉS KEFÉS FEJ
150MM GŐZTISZTÍTÓ ÉS VÁKUUM FÚVÓK A
150MM GŐZTISZTÍTÓ ÉS VÁKUUM FELSZÍVÓFEJ
250MM ÜVEGMOSÓ
400MM K ÁRPITTISZTÍTÓ BETÉT
400MM KEFÉS PADLÓTISZTÍTÓ BETÉT
400MM KEFÉS PADLÓTISZTÍTÓ FÚVÓK A
400MM FELSZÍVÓ BETÉT
TISZTÍTÓ KÉSZLET
HOSSZABBÍTÓ CSŐ
4 M GÉGECSŐ
HOSSZÚ GŐZLÁNDZSA
RÖVID GŐZLÁNDZSA
K ÁRPITTISZTÍTÓ ADAPTER

450000047
450000046
450000048
450000036
450000044
450000042
450000041
450000043
450000049
450000031
450000045
450000050
450000051
450000037

CIKKSZÁM

45000002

Gőztisztító és porszívó. Az SV8000 gondoskodik
róla, hogy kihasználhassuk a gőztisztítás előnyeit,
mindezt a vizes felszívás szárítóhatásával kiegészítve. Az SV8000 ideális olyan helyek takarítására, amelyeknél a vegyszer használata nem
igényelt vagy nem megengedett.

Nilfisk SDV – Professzionális gőztisztítók

Gőztisztító és nedvességszívó sokféle tisztításhoz és fertőtlenítéshez
•
•
•
•

4.5 bar nyomás (SDV4500) vagy 8 bar nyomás
(SDV8000), 1.8 literes vagy 3.3 literes kazánnal
Maximális folyamatos használat: 6 óra (SDV4500)
vagy 8 óra (SDV8000) folyamatos kazántöltéssel
Vegyszeradagoló rendszer fertőtlenítéshez
Levehető piszkosvíz-tartály fedéllel

Gőztisztító és vízelszívó, tisztítószer kijuttatással. Az
SDV sorozat a hagyományos gőztisztítást tisztítószer
befecskendezéssel erősíti – hasznos lerakódott
szennyeződések eltávolításakor, fertőtlenítéskor.
A vákuumfelszedés biztosítja, hogy a terület
gyorsan száradjon és használatra kész legyen. Az
SDV4500 egy 4,5 bar nyomású gőztisztító berendezés, amely rozsdamentes szerkezetből készül.
A berendezés ideális kisebb tisztítási feladatokra,
könnyebb felhasználásra, kevesebb, mint napi 6 órás
igénybevételre. Az SDV8000 egy hathatós, 8 bar-os
általános gőztisztító berendezés, rozsdamentes
acélszerkezettel, az extra tartósság és a magas teljesítmény érdekében. A beépített szívórendszerével a
gőztisztítás nagyon hatékonnyá válik, miközben tiszta
és száraz felszínt hagy maga mögött a berendezés.
Az SDV4500 és az SDV8000 is környezetbarát
berendezés, számos baktérium kiirtására biztosított,
beleértve az MRSA-t is.

TECHNIKAI ADATOK

NILFISK SDV4500

NILFISK SDV8000

Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)

230-240/1/50/13

230-240/1/50/13

Vákuum funkció

Igen

Igen

Kazán gőz hőmérséklete (°C)

150

170

Víztartály kapacitása (l)

2.5

5

Kazán mérete (l)

1.8

3.3

Vegyszertartály (l)

2.5

2.5

Gőznyomás (bar)

4.5

8

Méretek, H x Sz x M (mm)

700x450x880

700x450x970

Tömeg (kg)

30

40

Tömlő hossza (m)

2.5

4

Elektromos kábel hossza (m)

10

10

Egyfázisú

•

•

Gőz funkció

•

•

Vegyszeradagolás

•

•

Vákuum funkció

•

•

Folyamatos tartálytöltés

•

•

150MM GŐZTISZTÍTÓ ÉS KEFÉS FEJ

450000047

450000047

150MM GŐZTISZTÍTÓ ÉS GUMIS FELSZÍVÓ

450000048

450000048

250MM ÜVEGMOSÓ

450000036

450000036

K ÁRPITTISZTÍTÓ BETÉT

450000035

450000044

JELLEMZŐK

ALAPFELSZERELÉS

KEFÉS PADLÓTISZTÍTÓ BETÉT

450000033

450000042

KEFÉS PADLÓTISZTÍTÓ FÚVÓK A

450000032

450000041

GUMIS BETÉT

450000034

450000043

TISZTÍTÓ KÉSZLET

450000049

450000049

HOSSZABBÍTÓ CSŐ

450000031

450000031

GÉGECSŐ

450000030

450000045

HOSSZÚ GŐZLÁNDZSA

450000050

450000050

RÖVID GŐZLÁNDZSA

450000051

450000051

K ÁRPITTISZTÍTÓ ADAPTER

450000037

450000037

CIKKSZÁM

45000004

45000006
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Professzionális szerviz professzionális takarítóknak

Valós értékű előnyök
Egy berendezés befektetést jelent, és mi a Nilfisk szerviz karbantartási szolgáltatásokkal védjük
befektetését, hogy egy tartós és hatékony Nilfisk gépet tudhasson magáénak.
Nilfisk szerviz szerződéssel az alábbi támogatást kínáljuk:
•

Rendszeres karbantartás által maximalizálhatja gépe működési idejét

•

Védje berendezését szerviz szolgáltatásainkon keresztül a Nilfisk által forgalmazott alkatrészek és tartozékok
használatával

•

Tartsa karbantartási költségeit alacsonyan, legyenek kiadásai tervezettek és kiszámíthatóak

A hatékony teljesítmény és termelékenység fenntartása érdekében a Nilfisk Szerviz a berendezés teljes
életciklusán keresztül a tisztítási műveletek elvégzéséhez szükséges karbantartási műveletek elvégzésével
kapcsolatban rendelkezésre áll.
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Globális elérhetőség,
helyi jelenlét
A Nilfisk egy globális piacvezető
vállalat, de mi büszkén mondhatjuk,
hogy helyi szinten is kezelni tudjuk
a kihívásokat - beleértve az Önét
is. Tudjuk, mennyire fontos a
működési idő maximalizálása, ezért
elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy
segítsük céljai elérését.

Quality service – scaled
to match your needs

A Nilfisk háromféle szerviz
szolgáltatást kínál, mindhárom
egyedülálló konstrukcióval
rendelkezik.

HOZZÁADOTT ÉRTÉK

ALKATRÉSZ

JAVÍTÁS

KARBANTARTÁS

Padlótisztítókra és seprőgépekre

STANDARD

PLUS

PREMIUM

Professzionális
karbantartás

Optimalizált termelékenység

Maximalizált
üzemidő

Éves karbantartások száma

1

2

2-4*

Utazási költség

Igen

Igen

Igen

Munkadíj – tervezett karbantartás

Igen

Igen

Igen

72 óra

48 óra

24 óra

Utazási költség

-5%

KedvezményesFix díj**

Tartalmazza

Alkatrészek

-5%

-10%

Tartalmazza

Kopóalkatrészek

-

1 garnitúra/év

2 garnitúra/év

Akkumulátorok és töltők

-

-

+1 év
garancia

Kiterjesztett garancia

-

+3 hónap

+6 hónap

Szerviz riportok

Igen

Igen

Igen

Cseregép

Igen

Igen

Igen

Reakcióidő

* A felhasználási körülmények figyelembe vételével
**Zónadíjainkról bővebb információkért keresse szervizünket.
A feltételek és az elemek egyedi jellemzői a Nilfisk Szerződéses Szerviz Megoldásain belül országonként változhatnak.
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JEGYZETEK
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Nilfisk Kereskedelmi Kft.
2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy,
II. Rákóczi Ferenc út 10.
Tel.: 06-24/507-450, Fax: 06-24/507-451
e-mail: info.hu@nilfisk.com
web: www.nilfisk.hu
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Nilfisk Kereskedelmi Kft. Szerviz
2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy,
II. Rákóczi F. út 10.
Tel.: 06-24/507-452
e-mail: service.hu@nilfisk.com
web: www.nilfisk.hu

