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NILFISK VP300 BASIC HEPA
Általános használatú porszívó a 
könnyen vagy közepesen szennyezett 
felületek mindennapi tisztítására
Cikkszám: 107415322

Ideális irodák, szállodai szobák, kiskereskedelmi 
egységek és hasonló, könnyű és közepes alkalmazások 
tisztítására.
* HEPA szűrő
• Levehető, narancssárga kábel a biztonságért
  és a könnyű karbantartásért
• A saját osztályában az egyik legjobb porzsákkapacitással
• Mindössze 5,3 kg súly
• 50 dB(A)-s alacsony zajszint
• Tartozék- és elektromos kábeltartó, a gép hátsó
   részén eszköztároló
* Alacsony működési költségek

NILFISK VP930 Nordic
Általános használatú száraz 
porszívó kiváló teljesítménnyel, 
kialakítása optimalizálja a légáramlatot 
és abszolút minimumra csökkenti az 
energiaveszteséget.
Cikkszám: 107415561

A Nilfisk VP930 megbízható partner a szállodák, iskolák, 
irodák és kórházak tisztítási igényeihez. Robusztus és 
stabil, nagy a porzsák kapacitása: 15 liter.
* Alacsony zajszint
* Rozsdamentes tartály
* Minőségi alkatrészek
* H13 HEPA szűrő alapfelszereltség
* Tartozéktárolás
* Két választható sebesség
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NILFISK ATTIX 30-01 PC
Száraz-nedves porszívó mindennapi 
használatra
Cikkszám: 107413591

Tökéletes választás a mesteremberek számára. Az ergonomikus 
tervezést és az alacsony zajszintet hangsúlyoztuk és helyeztük 
fókuszba kialakításakor. 
* Vákuum (MBAR/kPa): 250/25
* Teljesítmény pmax (W): 1500
* Légszállítás (l/perc): 3600
* Push&Clean félautomata szűrőtisztító rendszer
* SilentPower - a magas teljesítmény látszik, de nem hallatszik
* Mosható gyapjú PET szűrő
* Min. 99,9%-os szűrési hatékonyság
* MultiFit csatlakozó rendszer 

NILFISK AERO 21-01 PC
Kompakt, egyfázisú, száraz-nedves 
porszívók szűrőtisztító rendszerrel
Cikkszám: 107406600

Push&Clean félautomata szűrőtisztító rendszerrel és ké-
nyelmes tartozéktárolási lehetőséggel. A 20 literes tartállyal 
rendelkező gépet hatékony szívóerővel, robusztus kerekekkel 
szerelték fel.
* Vákuum (MBAR/KPA): 210/21
* Teljesítmény pmax (W): 1250
* Légszállítás (l/perc): 3600
* Mosható PET gyapjú szűrő
* Min. 99,9%-os szűrési hatékonyság
* Push&Clean szűrőtisztító rendszer biztosítja a folyama- 
  tosan magas teljesítményt
* MultiFit tartozékcsatlakozási rendszer biztosítja a  
  kényelmes tartozékhasználatot és az elektromos kábel  
  tárolását
* Fújó funkció
* Stabil kerekek és ergonomikus tervezés a biztonságos  
  használatért

Push&CleanTM

Push&CleanTM

VIPER DSU 12
Általános használatú száraz porszívó
Cikkszám: 50000515

Javasolt olyan területekre, ahol általános,
könnyű tisztítási feladatok merülnek fel.
* Vákuum (MM H2O): 2200/1600(ECO)
* Teljesítmény (W): 880
* Légszállítás (l/perc): 1834/1267 (ECO)
* Nagy kerekek, elülső forgókerekek
* Kiváló ár-érték arány
* ECO kapcsoló, mellyel energiát spórolhatunk
* Magas motorteljesítmény
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