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Curăţenia este o componentă 
principală a activităţii dvs.
 
- Noi vă ajutăm să creeaţi atmosfera 
dorită pentru optimizarea afacerii dvs.

Intămpinarea clientilor intr-un
mediul curat și plăcut este un lucru 
esențial și Nilfisk vă poate oferi
soluția perfectă, astfel încât să vă 
puteți păstra atenția asupra vânzării  
de mașini.

Gama noastră de soluţii aduc un 
aport direct în atingerea scopurilor 
economice şi asigură menţinerea 
lor sau reduc timpul de curăţenie, 
reducând astfel costurile şi ajutând  
la creşterea profitului.

În fiecare zi, acest segment de 
piaţă are sarcini dificile în ceea ce 
priveşte curăţenia
 
De la zugravi şi tâmplari, până la 
firmele mari de construcţii, putem oferi 
soluţia potrivită pentru ei

În şantiere cerinţele de curăţenie 
sunt zilnice şi foarte dure - se cer 
echipamente foarte robuste şi acestea 
pot întâmpina şi prafuri periculoase 
precum şi sarcini extrem de dificile.

Aceste medii au nevoie de 
echipamente robuste, ce rezistă la 
şocuri dar să fie şi mobile şi uşor de 
depozitat. Nu in ultimul rând, acestea 
trebuie să fie uşor de utilizat şi sigure.

Creştem productivitatea, curăţenia 
şi siguranţa

Reziduri de praf sau cele amestecate 
cu ulei şi şpan sunt des întâlnite pe 
pardoselile fabricilor, îndepărtarea lor 
necesită echipamente industriale.

Echipamentele robuste de la Nilfisk 
fac faţă fără probleme la aceste 
sarcini, curăţă perfect şi asigură o 
întreţinere uşoară pentru o creştere a 
productivităţii.

Aceste echipamente au containere 
mari şi filtre de bună calitate, ceea ce 
ajută la idepărtarea mizeriei dar şi la 
menţinerea unui aer curat - asigură un 
mediu de lucru sănătos pentru angajaţii 
dvs. 

Segmentul agricol pune cel mai 
mult la încercare oamenii şi 
echipamentele

De la fermele de porci până la cramele 
de vinuri, noi oferim soluţia potrivită 
pentru fiecare aplicaţie.

Avem o gamă largă de echipamente 
staţionare pentru ferme şi depozite dar 
şi echipamente mobile pentru maşini, 
spaţiile exterioare sau producţie

De la spălătoare cu presiune până 
la aspiratoare şi echipamente de 
curăţat pardoseala, soluţii mobile sau 
fixe, putem să asigurăm produsele 
necesare curăţeniei de zi cu zi - cu 
putere suficient de mare pentru a face 
faţă cerinţelor.

Industria auto

ConstrucţiiAgricultura

Industria prelucrătoare

Deoarece avem o cunoaștere aprofundată a nevoilor, provocărilor și a mediului dvs. de lucru 
zilnic, știm că vă putem oferi soluția potrivită pentru a vă îmbunătăți productivitatea și pentru  
a vă permite să vă concentrați asupra lucrurilor importante.

Podele curate şi sigure sunt vitale  
în producţia de alimente
 
Curăţenia neadecvată poate duce la 
contaminarea produselor - un pericol 
iminent de pierderi, imbolnavirea 
consumatorilor şi pierderea încrederii 
în produs.

Echipamentele Nilfisk asigură o 
putere crescută de spălare, necesară 
menţinerii unui nivel ridicat de igienă 
în aceste medii. Pardoseala anti-
alunecare, în mod particular, poate 
reţine mai uşor particule, aşa că 
necesită o curăţare mai dură şi cu 
frecventă mai mare.

Pentru industria alimentară, atingerea 
unui grad înalt de igienă este o 
prioritate.

Industria alimentară



In fiecare zi, in lumea intreagă, oamenii au nevoie de 
mai multă curățenie la locurile de muncă, în instituţii, 
în şcoli, în spitale, în aeroporturi şi în case. Populaţia 
globului se mărește, la fel creşte şi standardul de viaţă, 
deci şi nevoia de curăţenie creşte.

Încă de la infiinţare, firma Nilfisk a fost hotărâtă să ajute 
la implementarea standardelor înalte de curățenie, în 
toată lumea. Ca urmare, atât instituţiile publice, cât şi 
locuințele private din toată lumea se bazează pe Nilfisk 
pentru menținerea unui mediu mai curat si mai produc-
tiv in fiecare zi. Pe scurt, ne-am luat angajamentul să 
oferim prin curăţenie un mediu mai sigur, mai placut şi 
mai productiv în fiecare zi.

Curățenie ca și standard
Noi, la Nilfisk suntem convinşi că unul din factorii ce pot 
face diferența in curăţenie, este asigurarea unui rezultat 
mai bun folosind mai putine resurse. Fie că acestea 
sunt legate de cantitatea de apa utilizată, de cantitatea 
de detergent sau de energie consumata, acest lucru are 
un impact atat in reducerea cheltuielilor clienților noștri, 
căt și reducerea impactului asupra mediului inconjurător.
Responsabilitatea față de mediu este o prioritate pentru 
noi, la Nilfisk.

Aceasta responsabilitate s-a tradus prin aderarea 
noastră la inițiativele globale de mediu de tipul United 
National Global Compact și Carbon Disclosure Project 
programe ce au ca și obiectiv reducerea amprentei de 
carbon şi monitorizarea consumul de resurse.
Toate fabricile noastre, oriunde ar fi pozitionate acestea 
in lume, au certificare de calitate de tip ISO 9001 şi de 
mediu ISO 14001, ceea ce asigură o abordare unitară a 
producţiei şi a modului in care este gestionată aceasta, 
cu un impact minim asupra mediului.

Folosim soluțiile inteligente pentru a eficentiza 
procesul de curățenie
In ziua de azi, noile tehnologii provoacă revoluţii in toate 
industriile inclusiv in partea de curăţenie. Este absolut 
sigur ca modul în care se va face curăţenia în următorii 
anii va fi cu totul diferit, chiar şi faţă de cel de astazi. 
Colectarea de informaţii va sta la baza previzionarii 
nevoii de curăţenie, sistemele autonome vor fi mult mai 
precise si eficiente, soluţiile de interconectare vor per-
mite celor peste 700 de tehnicieni de service din Nilfisk 
sa fie mai rapizi şi mai eficienţi in interventii.

Nilfisk – alături de tine in orice moment



INGRIJIREA AUTONOMĂ A PARDOSELILOR 

Avănd o recunoaștere de mai mult de un secol în  dezvoltarea de echipamente de 
curățenie profesională și avănd acces la cea mai avansată tehnologie in materie 
de roboți autonomi existentă astăzi , această nouă gamă de mașini revoluționare 
reprezintă angajamentul nostru de a furniza una din cele mai inteligente soluții de 

echipament de curățenie din lume.

Contactați reprezentantul local pentru mai 
multe informații

LIBERTATEA DE 
A FACE MAI BINE
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DATE TEHNICE LIBERTY SC50 LIBERTY SC50 X51R OBC PH LIBERTY SC50 UVGI

Tensiune (V) 24 24 24
Greutate brută (gvw) (kg) 484.4 484.4 484.4
Înălțime (cm) 144.1 144.1 144.1
Lungime (cm) 135.5 135.5 135.5
Productivitate teoretică (m2 / oră) 1,936 1,936 1,936
Nivel sonor (IEC60335-2-72) 63 dB A / .029344 uPa 63 dB A / .029344 uPa 63 dB A / .029344 uPa
Viteza de deplasare max. - mod manual Fwd. 5.0 kph 5.0 kph 5.0 kph
Viteza de deplasare max.- tur manual. 2.6 kph 2.6 kph 2.6 kph
Transport autonom max. 1.055 m/s 1.055 m/s 1.055 m/s
CARACTERISTICI
Rapoarte digitale • • •
Actualizări software • • •
Modul CopyCat • • •
Mod de umplere • • •
Pauză / reluare plan autonom • • •
Port USB • • •
NR. ARTICOL 56104508 56104509 N/A

Echipament autonom de spălat aspirat autonom pen-
tru curățat suprafețe de dimensiuni medii sau mari. 
Permite personalului de curățenie să se concentreze 
asupra altor sarcini, în timp ce Liberty SC50 curăță 
timp de 6 ore cu o singură încărcare a bateriilor.

Libertatea de a face mai bine

Liberty SC50 - Echipament de spălat aspirat autonom

• Încredere și siguranță: Liberty SC50 este sin-
gurul echipament de spălat aspirat autonom de 
pe piață, in conformitate cu CSA / ANSI 336, 
standardul de siguranță autonom recunoscut de 
OSHA.

• Dimensiune și timp de rulare: designul agil per-
mite echipamentului să reacționeze la schimbările 
din mediu și să mențină funcționarea autonomă 
fără intervenția operatorului.Simplitate: Am adă-
ugat 3 butoane pentru autonomie. Inregistrare. 
Start. Stop. Aceast echipament este realizat 
pentru un operator de echipamente, nu pentru un 
programator de calculator.

• Mod de utilizare: Echipamentul este condus de 
operator pe conturul suprafeței ce trebuie curățat, 
o dată, iar SC50 calculează calea cea mai efici-
entă pentru a curăța interiorul spațiului respectiv, 
evitând obstacolele pe parcurs. Această metodă 
revoluționară de curățenie a suprafeței este 
patent Nilfisk.

• Lumina UV-C este germicidă, ceea ce înseamnă că dăunează ADN-ului bacte-
riilor, virușilor și altor agenți patogeni, împiedicându-i astfel să se înmulțească 
și să provoace imbolnăviri.

• Accesoriul UV este situat în partea din spate a SC50, direct în spatele echipa-
mentului

• Lumina UV-C este emisă direct pe podea, în imediata apropiere și la un nivel 
de dozare care vizează coronavirusul și alți agenți patogeni.UV-C light is confi-
ned to the floor beneath the SC50, designed for safe operation around people. 

• Lumina UV-C este limitată la podeaua de sub SC50 și este proiectată pentru o 
funcționare sigură în prezența oamenilor.

• Dispozitivul UV-C al Liberty SC50 este in conformitate cu toate standardele de 
siguranță aplicabile, avand inclusiv certificarea terților

Nilfisk Liberty SC50 
UVGI combină spăla-
rea autonomă a pode-
lei cu tehnologia UVGI 
(iradiere germicidă 
ultravioletă) pentru a 
menține cel mai înalt 
nivel de curățenie în 
spațiile dvs.
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TEHNICE LIBERTY SC60

Tensiune (V) 24
Greutate brută (gvw) (kg) 680
Înălțime (cm) 145
Lungime (cm) 169.5
Productivitate teoretică (m2 / oră) 2,696
Nivel sonor (IEC60335-2-72) Nu sunt disponibile 
Viteza de deplasare max. - mod manual Fwd. 7.3 kph
Viteza de deplasare max.- tur manual. 4.5 kph
Transport autonom max. 1.055 m/s
CARACTERISTICI
Rapoarte digitale •
Actualizări software •
Modul CopyCat •
Mod de umplere •
Pauză / reluare plan autonom •
Port USB •
NR. ARTICOL N/A

Construit platforma BrainOS® de la Brain Corp - cel 
mai utilizat sistem de operare autonom din lume 
- Liberty SC60  se mândrește, de asemenea, cu 
cea mai lată punte de spălare din piață, cu un timp 
de utilizare semnificativ și cu cerințe minimale de 
nefuncționare.
Capacitatea semnificativă de curățare îl face ideal 
pentru a maximiza calitatea și eficiența îngrijirii par-
doselii în cele mai mari spații interioare din lume. Și, 
pentru că este o soluție Liberty, programabilitatea sa 
extinsă înseamnă că operatorii pot adapta SC60 la 
orice aspect, în orice mediu, într-o singură rundă.

Simplitate și productivitate la o scară largă

Liberty SC60 - Echipament de spălat aspirat autonom pentru 
spații largi

• Cea mai bună productivitate și timp de utilizare 
din clasa ei 

• Cea mai lată punte de spălare a unui echipament 
de spălat aspirat robot compatibil cu BrainOS 

• Detectarea / evitarea fiabilă a obstacolelor de pe 
traseul de curățare

• Proiectat conform standardului Robotic Safety
• Interfața intuitivă, ușor de utilizat, accelerează 

configurarea și adoptarea la scară largă 
• Actualizările periodice de software bazate pe 

cloud țin pasul cu inovația și oferă valoare con-
tinuă
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DATE TEHNICE SC100 E SC100 E FULL PACKAGE

Puterea consumată 800 800
Nivel de zgomot la 1,5 m (dB(A) ISO 3744) 72 ± 2 72 ± 2
Productivitatea teoretică/reală 620/310 620/310
Lăţime de spălare 310 310
Rezervor apa curată/murdară 3/4 3/4
Numar de perii şi tip 1 Cilindrice 1 Cilindrice
Rotaţia periilor 2100 2100
Lungime x lăţime x Înălţime 400x360x1150 400x360x1150
Greutate brută 15 15
CARACTERISTICI
Cablu detaşabil • •
Oprirea automată a apei • •
Indicator de nivel • •
Livrare gata de lucru (pachet complet) • •
Sistem de bazin in bazin • •
Mâner pentru lucru cu ambele măini • •
ECHIPAMENTE STANDARD
Perie cilindrică 310mm, albă, medie 107411860 107411860
Mâner pentru lucru cu ambele măini 107413470 107413470
Kit de covoare 107411865
Cablu detaşabil 10m 107413490 107413490
Kit de aspirat covoarele 107411864
Lamelă de covoare de 321mm 107411868
Lamelă de 321mm 107411867 107411867
NR. ARTICOL 107408100 107408103

Nilfisk SC100 este un echipament mic pentru curăța-
rea în profunzime a zonelor înguste. Comparativ cu 
soluția manuală ce folosește mop și găleată, aceast 
echipament compact vertical va face treaba mult mai 
rapid, oferind o performanță de curățare superioară

Echipament de spălat aspirat vertical - maestrul curățeniei pentru spații 
mici

SC100 – Echipamente de spălat-aspirat – clasa mică

• Curăță și usucă într-o singură trecere, oferind 
acces rapid la zona curățată 

• Cele două setări ale debitului soluției oferă 
posibilitatea unei curățări eficiente a spațiului,  
iar indicatorul luminos ne anunță atunci când  
nu nu mai avem soluție in rezervor

• Mâner ergonomic este destinat utilizării 
confortabile cu una sau două mâini

• Ușor de transportat și de transportat dintr-un  
loc în altul, avănd numai 12 kg

• Foloseşte apă curată, nu împrăştie bacteriile și 
mizeria pe toată suprafața 

• Designul rezervorului de recuperare plat și 
accesul ușor complet îl fac mai rapid de curățat

• Poate să cureţe in spaţiile inguste, mici, datorită 
punţii mici de spălare 

• Operațiile de întreținere ușoară și rapidă ajută 
operatorul să aibă întotdeauna o mașină curată 
și funcțională 

• Curățare flexibilă: Flux Economic de soluție 
atunci cand este nevoie de o curățare ușoară și 
Flux Dublu de soluție atunci cand este nevoie de 
a curăța in zone dificile. Toate funcțiile mașinii 
se opresc atunci cand aceasta este în poziție 
verticală: atunci când aparatul nu mai este folosit 
si cand atat peria cat racleta nu mai sunt pe 
podea, este oprit fluxul de apă 

• Designul robust al ramei din aluminiu garantează 
o fiabilitate ridicată și o durată lungă de viață 

• Capacul pentru rezervorul de soluție gradat 
te ajuta întotdeauna sa ai diluția corectă de 
detergent
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• Eficient: mătura, spăla și usucă în același timp
• Performanțe ridicate de curățare: perie cilindrică 

de 34 cm sau sul de microfibră
• Productivitate: rezervorul de soluție de 6 litri și cel 

de recuperare asigură până la 40 de minute de 
lucru continuu 

• Puternic : tehnologie Nilfisk cu baterii Li-Ion  36V
• Ușor de utilizat: mânerul ergonomic poate fi reglat 

în diferite poziții, se poate plia pentru pentru 
depozitare

• Usor de folosit: afișare informativă activată pe 
mâner

• Control complet: butonul OneTouch™ activează 
toate funcții esențiale și senzori tactili în mâner 
asigură o operare ușoară

• Curățare non-stop: cele două setări de apă / 
soluție pot fi schimbate foarte ușor

• Convenabil: Ușor de transportat datorită unui 
design compact și greutății reduse

DATE TEHNICE SC250 34C B

Tensiune (V) 36
Putere nominală (W) 300
Nivel presiune sonoră la 1.5 m  
(dB(A)ISO 3744) 66 ±3

Rata productivităţii teoretică/efectivă (m²/h) 1360/680
Rezervor soluţie/colectare (l) 6/6
Tip perie si cantitate 1 Cyl
Viteză perie (RPM) 1000
Presiune perie (kg) Max 12
Lăţime lamelă (mm) 340
Lungime x lăţime x înălţime (mm) 630x425x400
Greutate brută (gvw) (kg) 32
Consum de putere (kW) 0.3
Timp de funcţionare (min) 40
CARACTERISTICI
Design compact •
Baterii litiu •
Livrat gata de utilizare (pachet complet) •
Buton cu atingere •
Soluție rezervor în rezervor •
Spălat și măturat •
NR. ARTICOL 9087380020

Nilfisk SC250 este un echipament de curățat aspirat 
compact pentru curățarea rapidă și eficientă a par-
doselilor dure. Puteti sa ajungeți să curățați eficient 
în fiecare colț al incăperii utilizănd ambele direcții de 
curățare - atat pe sub mobilier și sub rafturi. Astfel 
utilizați un echipament ușor și productiv cu un nivel 
zgomot scăzut, potrivit pentru curățarea în timpul zilei 
folosind o baterie cu Li-Ion. O alegere atractivă pentru 
magazine, școli, restaurante, cafenele, brutării, lanțuri 
de fast-food, hoteluri, companii de curățenie etc.

Nilfisk SC250 este un echipament compact de spălat aspirat

SC250 – Echipamente de spălat-aspirat – clasa mică
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DATE TEHNICE SC351 full package

Tensiune (V) 12
Putere nominală (W) 450
Nivel presiune sonoră la 1.5 m  
(dB(A)ISO 3744) 64

Rata productivităţii teoretică/efectivă (m²/h) 1480/890
Lăţime spălare (mm) 370
Rezervor soluţie/colectare (l) 11/11
Tip perie si cantitate 1 Disc
Viteză perie (RPM) 140
Diametru perie/pad (mm) 370/355
Presiune perie (kg) 27
Lăţime lamelă (mm) 470
Lungime x lăţime x înălţime (mm) 730x475x450
Greutate brută (gvw) (kg) 73
CARACTERISTICI
Încărcător integrat (opţional) •
Oprire automată a periei •
Oprire automată a soluţiei •
Versiune pe baterii •
Amortizoare role pe lamele •
Indicator nivel baterie •
Lamele •
ECHIPAMENTE STANDARD
Perie D.370MM 14 Prolene PPL 9099999000
Trusă lame PU 370MM/14. 9100000077
NR. ARTICOL 9087341020

SC351 oferă posibilitatea de a spăla si usca atât îna-
inte cât și înapoi avand o presiune impresionantă pe 
perie de 27 kg. Această caracteristică a echipamen-
tului este utilă pentru curățarea în locuri aglomerate, 
în spațiile de mese, rafturi, mobilier și în alte zone 
mai puțin accesibile.

Noua generație de echipamente de spălat-aspirat pentru curăţenia 
zilnică în spaţii mici

SC351 – Echipament de spălat-aspirat – clasa mică

• Nivel scăzut de zgomot pentru curățarea atat in 
timpul zilei, chiar și în zone sensibile la zgomot

• Punte ușor reglat pentru un control perfect al 
tracțiunii

• Debit reglabil de apă
• Întreținere rapidă și simplă
• Capacul de recuperare transparent pentru  

o inspecție vizuală și funcționare ușoară
• Mâner ergonomic, reglabil și pliabil pentru o utili-

zare ușoară atat la transport cat și la depozitare
• Extrem de compact
• Barele pentru role pentru curățarea pe langa 

pereți
• Sistem cu două rezervoare
• Sistem patentat cu curele elastice pentru instala-

rea și instalarea cu ușurință a lamelor racletei
• Indicator nivel baterie
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DATE TEHNICE SC401 43 B SC401 43 BD SC401 43 B  
FULL PKG

SC401 43 BD  
FULL PKG

SC401 43 E

Tensiune (V) 24 24 24 24 230 V - 50-60 Hz
Putere consum (W) 450 450 450 450 450
Presiune sunet la 1,5 m (dB(A) ISO 3744) 65 (60) ±3 65 (60) ±3 65 (60) ±3 65 (60) ±3 68 ±3
Lăţimea de spălare (mm) 430 430 430 430 430
Rezervor apă curată/murdară (l) 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30
Tip şi nr de perii 1 Disc 1 Disc 1 Disc 1 Disc 1 Disc
Rotaţie perie (RPM) 140 140 140 140 170
Presiune perie (kg) 24 24 24 24 30
Lăţime racletă (mm): 720 720 720 720 720
Lungime x lăţime x înălţime (mm) 1180x458x1055 1180x458x1055 1180x458x1055 1180x458x1055 1180x458x1055
Greutate brută (kg) 149 158 166 158 148
CARACTERISTICI
Model pe baterie • • • •
Model pe cablu •
Cu motor de tracţiune • •
Buton OneTocuh • • • • •
Piredere perie cu sistem click • • • •
Nilfisk SilentTech and Silent Mode • • • •
Controlul debitului de apa la golire • • • • •
Tava resturi • • • • •
Furtun alimentare • • • • •
Sistem amestec detergent • •
ECHIPAMENTE STANDARD
Furtun de umplere 9097290000 9097290000 9097290000 9097290000 9097290000
Extensie cablu priză EU L 2m 9100000787 9100000787
Extensie cablu priză UK L 2m 1465629000 1465629000
Racleta cu lamele 730mm 29 kit 9100002541 9100002541 9100002541 9100002541 9100002541
Suport de pad 17 432 mm 9100002050 9100002050
Perie D430 Prolene PPL L08812891 L08812891 L08812891
Kit Contor orar 24V 9100002257 9100002257
Sistem de dozare detergent 9100002531 9100002531
Cuplă rapidă furtun 9100002572 9100002572 9100002572 9100002572 9100002572
Batt. 12V-76AH Gel monobloc 80564310 80564310
Încărcător integrat 24V 13A 100-230V kit EU/UK 9100002545 9100002545
NR. ARTICOL 9087391020 9087393020 9087390020 9087398020 9087392020

Echipamentul SC401 este compact şi uşor de mane-
vrat şi are toate funcţiile necesare unei curăţenii 
exemplare. Pentru a completa toate funcţiile maşinii, 
a fost adăugat si sistemul de reducere a zgomotului, 
ceea ce permite curăţenia în timpul zilei chiar şi în 
zonele sensibile la zgomot.

Performaţe ridicare de curăţare timp de mai multe ore

SC401 – Echipament de spălat-aspirat – clasa mică

• Compact şi uşor de manevrat, optional  
cu tracţiune

• Motor de aspiraţie performant ce asigură  
o curăţenie şi o uscare deosebită

• Sistem automat de prindere a periilor, racletă 
uşoară fără conectarea furtunului

• Sistem patentat de prindere a racletei, asigură 
întreţinerea ei foarte uşor

• Sistemul de mixare a detergentului - prvine  
supradozarea şi protejează mediul şi bugetul

• Sistemul Nilfisk SilentTech reduce zgomotul  
la 65 - sau 60 dB in modul silenţios
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SC 430 este alegerea perfectă pentru o curăţenie de 
bază în interior pe zone medii. Cu aspectul ei plăcut, 
forţa de împingere foarte mică, echipamentul SC430 
este ușor de operat.

Echipament de spălat-aspirat pardoseala, impins, ușor de folosit

SC430 – Echipament de spălat-aspirat – clasa medie

• Ușor de utilizat cu un singur buton care activează 
toate funcții de spălare

• Rezervor de soluție integrat și rezervor de recu-
perare pentru capacitate ridicată

• Compatibil cu toate accesoriile Nilfisk
• Preluare excelentă de apă

DATE TEHNICE SC430 53B GO FULL PACKAGE

Tensiune (V) 24
Putere nominală (W) 900
Nivel presiune sonoră la 1.5 m  
(dB(A)ISO 3744) 70 ±3

Rata productivităţii teoretică/efectivă (m²/h) 2120/1272
Lăţime spălare (mm) 530
Rezervor soluţie/colectare (l) 40/40
Viteză perie (RPM) 150
Diametru perie/pad (mm) 530/508
Presiune perie (kg) 35
Viteza maximă (km/h) 4
Lăţime lamelă (mm) 760
Greutate brută (gvw) (kg) 175
CARACTERISTICI
Lamele pot fi folosite pe 4 părţi •
Indicator nivel baterie •
Indicator nivel apă •
Mâner ergonomic cu 2 comutatoare  
de siguranţă •

Sistem de schimbare rapidă pentru lamele •
Furtun scurgere flexibil cu controlul debitului •
Livrat gata de utilizare (pachet complet) •
ECHIPAMENTE STANDARD
Perie D.530MM/20 inch Prolene PPL albastru L08837025
Trusă lame fără urme 740mm/29 9100000279
Baterie discover 12V 84AH 1464853000
Încărcărcător 100-240V OBC 24V 9A VF90297
NR. ARTICOL 50000334
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DATE TEHNICE SC450 B SC450 E

Puterea consumată 810 1650
Nivel de zgomot la 1,5 m (dB(A) ISO 3744) 68 70
Productivitatea teoretică/reală 2120/1272 2120/1060
Lăţime de spălare 530 530
Rezervor apa curată/murdară 40/45 40/45
Numar de perii şi tip 1 Disc 1 Disc
Rotaţia periilor 154 150
Diametru perie / pad 530/508 530/508
Presiune perie 34 34
Lăţime aspiraţie 760 760
Lungime x lăţime x Înălţime 1174x760x980 1174x760x980
Greutate brută 190 135
CARACTERISTICI
Versiune pe cablu •
Versiune pe baterii •
Lamelele pot fi folosite pe 4 laturi • •
Indicator nivel baterie •
Maner cu intrerupator de sigurantă • •
Furtun de golire flexibil • •
Lamelă • •
ECHIPAMENTE STANDARD
Lamela non-marking 740mm/29i 9100000279 9100000279
NR. ARTICOL 9087370020 9087372020

În conformitate cu tradiția Nilfisk, SC450 combină 
performanța, fiabilitatea, productivitatea și ușurința 
de utilizare, toate acestea într-un echipament de 
spălat aspirat bine proiectat și eficient din punct de 
vedere al costurilor.

Echipament de spălat aspirat simplu, care face din curățenie  
o operațiune ușoară

SC450 – Echipament de spălat-aspirat – clasa medie

• Nivelul redus de zgomot permite curățarea în  
timpul zilei pentru a crește confortul și eficiența

• Rezervorul din polietilenă rezistent la coroziune 
asigură durabilitatea

• Eliberarea automată a racletei la lovirea obstaco-
lelor asigură o utilizare sigură și o durată de viață 
extinsă a echipamentului

• Rezervor de recuperare mare și capac detașabil 
pentru o curățare ușoară

• Rapid și igienic
• Cele mai multe componente electrice sunt plasate 

în cutie specială pentru rezistență și siguranță

TrackCleanTM
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DATE TEHNICE SC500 53 B SC500 53 B FULL PKG

Tensiune (V) 24 24
Putere nominală (W) 930 930
Nivel presiune sonoră (dB(A) BS 5415) 63 (60) ±3 63 (60) ±3
Rata productivităţii teoretică/efectivă (m²/h) 2650/1590 2650/1590
Lăţime spălare (mm) 530 530
Rezervor soluţie/colectare (l) 45/45 45/45
Numă şi tip de perie 1 Disc 1 Disc
Viteză perie (RPM) 155 155
Diametru perie/pad (mm) 530/508 530/508
Presiune perie (kg) 15/30 15/30
Viteza maximă (km/h) 5 5
Lăţime lamelă (mm) 720 720
Lungime x lăţime x înălţime (mm) 1277x720x1063 1277x720x1063
Greutate brută (gvw) (kg) 207 207
Nivel vibraţii în corpul operatorului (m/s²) <2.5 <2.5
Debit apă curată (cl/m) 0.75/1.5/3 0.75/1.5/3
CARACTERISTICI
Perie cu pornire/oprire • •
Ecoflex • •
Livrat gata de utilizare (pachet complet) •
Sistem cu 2 chei • •
Lamela • •
SmartFlow system • •
Nilfisk SilenTech™ • •
ECHIPAMENTE STANDARD
Furtun de umplere 9100000703 9100000703
Cheie de operator 9100000843 9100000843
Cheie de administrator 9100000848 9100000848
Kit Ecoflex pentru solutii chimice 9100000008
Perie d.530mm/20inch Prolene PPL albastru L08837025
Kit lame 740mm 9100000810 9100000810
Baterie 12V-105AH Gel monobloc 80564400
Incarcator extern 24V 13A 100-230V 9099995000
NR. ARTICOL 9087351020 9087350020

• Sistemul de ridicare a periilor a fost si el  
îmbunătătit

• Lamelele de plastic eu un sistem inovator de  
prindere elasticà sunt mai usoare si mai usor  
de curătat

• Sistemul Ecoflex reduce costul eu detergentul
• Manevrabilitate sporità si usor de opérăt

SC500 este ideală pentru firmele de curătenie, 
spitale, scoli, magazine, zone de sport etc Aceast 
echipament de spălat aspirat a fost realizat pentru 
a oferi o curătenie rapidă, pentru a fl usor de folosit 
toate aceestea la un preț avantajos.

Ușor de utilizat, cost redus și durabil

SC500 – Echipamente de spălat-aspirat – clasa medie

• Padele ergonomice pentru condus și planșa de 
bord cu display ajută la monitorizarea tuturor 
parametrilor în timpul utilizării 

• Cheie Smart pentru Service și pentru Operator: 
cheia galbenă asigură acces la toate funcțiile 
și setările echipamentului, iar cea gri este doar 
pentru operator 

• Sistem nou de control al apei ce se adapteazà 
în funcție de viteza masinii pentru a preveni 
consumul inutil de apă 

• Noul sistem de vacuum are amortizor de sunet si 
permite operarea masinii în modul silențios, ceea 
ce o face ideală pentru curățenia pe timpul zilei
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DATE TEHNICE SC530 53 BD GO SC530 53 BD GO  
FULL PACKAGE

SC530 53 B GO SC530 53 B GO  
FULL PACKAGE

Tensiune (V) 24 24 24 24
Putere nominală (W) 800 950 800 950
Nivel presiune sonoră la 1.5 m  
(dB(A)ISO 3744) 69 69 69 69

Rata productivităţii teoretică/efectivă (m²/h) 2385/1431 2385/1431 2120/1272 2120/1272
Lăţime spălare (mm) 530 530 530 530
Rezervor soluţie/colectare (l) 61/61 61/61 61/61 61/61
Viteză perie (RPM) 150 150 150 150
Diametru perie/pad (mm) 530/508 530/508 530/508 530/508
Presiune perie (kg) 23 23 27 27
Lungime x lăţime x înălţime (mm) 1260x550x1080 1260x550x1080 1260x550x1080 1260x550x1080
Greutate brută (gvw) (kg) 233 233 227 227
CARACTERISTICI
Cu motor de tracţiune • •
Lamele pot fi folosite pe 4 părţi • • • •
Indicator nivel baterie • • •
Indicator nivel apă • • • •
Mâner ergonomic cu 2 comutatoare  
de siguranţă • • • •

Sistem de schimbare rapidă pentru lamele • • • •
Furtun scurgere flexibil cu controlul debitului • • • •
ECHIPAMENTE STANDARD
Perie D.530MM/20 inch Prolene PPL albastru L08837025 L08837025 L08837025 L08837025
Trusă lame fără urme 740mm/29 9100000279 9100000279 9100000279 9100000279
Baterie 12V-105AH Gel monobloc 80564400 80564400
Încărcător tip AGM cu conector 24V 13A VS10267 VS10267
NR. ARTICOL 50000335 CM50000335-01 50000336 CM50000336-01

SC530 este un echipament simplu, demna de 
încredere și rentabil fiind alegerea perfectă pentru 
aplicații cum ar fi școli, spitale, supermarketuri și 
clădiri publice. SC530 permite acoperirea zonelor 
mari reducând timpul și sporind productivitatea 
datorită capacității rezervorului de 61 de litri.

Echipament simplu, demn de încredere și eficient in costuri

SC530 – Echipamente de spălat-aspirat – clasa medie

• Ușor de folosit cu butonul OneTouch™  
pentru activarea tuturor funcțiilor de spălare

• Rezervor de recuperare rabatabil pentru  
acces ușor la baterii și substanțe chimice

• Pedală ergonomică pentru ridicarea și  
coborârea ușoară a punții

• Sistemul de apăsare și deconectare  
eliberează fără efort peria/padul

• Absortie excelentă a apei
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DATE TEHNICE BA 551C D BA 611 D CA 551

Putere nominală (W) 1330 1230 1650
Nivel presiune sonoră la 1.5 m  
(dB(A)ISO 3744) 65.8 65.8 67.3

Rata productivităţii teoretică/efectivă (m²/h) 2860/1720 3420/2055 2120/1060
Lăţime spălare (mm) 510 610 530
Rezervor soluţie/colectare (l) 55/55 55/55 55/55
Tip perie si cantitate 2 Cylindrical 2 Disc 1 Disc
Viteză perie (RPM) 570 230 150
Diametru perie/pad (mm) - 305/305 530/508
Presiune perie (kg) 26 21/28 30
Viteza maximă (km/h) 5.6 5.6 4
Lăţime lamelă (mm) 760 810 760
Lungime x lăţime x înălţime (mm) 1320x540x1090 1310x650x1090 1300x540x1090
Greutate brută (gvw) (kg) 258 256 186
CARACTERISTICI
Cu motor de tracţiune • •
Versiune cablu •
Versiune pe baterii • •
Punte perie interschimbabilă • • •
Indicator nivel apă • • •
Ecoflex • •
Squeegee • • •
ECHIPAMENTE STANDARD
Trusă lame fără urme 740mm/29 9100000279 9100000279
Trusă încărcător integrat 909 6739 000 909 6739 000
NR. ARTICOL 908 7158 020 908 7159 020 908 7150 020

Gama de echipamente de spălat-aspirat impinse 
oferé mai mult sub toate aspectele importante pentru 
eficienta curățeniei pardoselilor: productivitate spo-
rită, timp de funționare mai mare, mai multe carac-
teristici ergonomice, fiabilitate sporită, mai multe 
optiuni și eficiență mai mare a costurilor.

Designul mai inteligent contribuie la reducerea costurilor cu curăţenia

BA/CA 551/611 – Echipament de spălat-aspirat – clasa medie

• Nivel redus de zgomot pentru curățenia pe 
timpul zilei 

• Panou de comandă tactil 
• Optiunea Ecoflex, sistem de amestecare a 

detergențlior 
• Nu sunt necesare unelte pentru schimbarea 

lamelor 
• Acces ușor la bazinul de colectare pentru 

curátare şi íntretinere 
• Versiune cu tractiune cu roți mari pentru 

manipulare uşoara 
• Cutie de comandă electrică impermeabilă
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DATE TEHNICE BA 651 BA 751 BA 751C BA 851

Tensiune (V) 24 24 24 24
Putere nominală (W) 1420 1420 1820 1420
Nivel presiune sonoră la 1.5 m  
(dB(A)ISO 3744) 58 58 58 58

Rata productivităţii teoretică/efectivă (m²/h) 3700/2200 3980/2390 3980/2390 4820/2895
Lăţime spălare (mm) 660 710 710 860
Rezervor soluţie/colectare (l) 85/85 85/85 85/85 85/85
Tip perie si cantitate 2 Disc 2 Disc 2 Cylindrical 2 Disc
Viteză perie (RPM) 220 220 613 220
Diametru perie/pad (mm) 330/330 370/355 - 430/432
Presiune perie (kg) 32/52 32/52 35 32/52
Viteza maximă (km/h) 5.6 5.6 5.6 5.6
Lăţime lamelă (mm) 890 890 890 1040
Lungime x lăţime x înălţime (mm) 1500x600x1050 1500x600x1050 1470x600x1050 1570x600x1050
Greutate brută (gvw) (kg) 470 470 470 470
CARACTERISTICI
Versiune perie disc • • •
Container pentru colectarea resturilor •
Maner ajustabil • • • •
Perie cu pornire/oprire • • •
Indicator nivel apă • • • •
Ecoflex • • • •
Lamela
ECHIPAMENTE STANDARD
Trusă lame fără urme 890mm/35 9100000281 9100000281 9100000281
Protecţie la stropire 650mm/26 909 5224 000
NR. ARTICOL 9087240020 9087243020 9087246020 9087247020

Versatilitate mai mare, productivitate eu pâna la  
30% mai mare, fiabilitate mai bunâ ca niciodatâ, 
functionare extrem de silentioasâ şi cele mai  
avansate elemente de ergonomie posibile.

Sporiţi-vă productivitatea la curăţenia în spaţii mari

BA651/751/851 – Echipament de spălat-aspirat – clasa mare

• Optiunea Ecoflex, sistem de amestecare a  
detergentilor

• Nivel al zgomotului extrem de redus (pâna la  
58 dB(A)) pentru curâtenie pe timpul zilei

• Combinatie între o lâtime de frecare de 86 cm  
şi rezervoare de mare capacitate, ceea ce duce  
la o productivitate mare

• Constructie robusta, design de ultimâ generatie  
şi materiale mai bune, care ofera fiabilitate sporita 
şi duratâ de utilizare mai mare

• Platformele interschimbabile pentru perii permit 
alegerea a 3 discuri de mârimi diferite sau a unui 
cilindru de 71 cm
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DATE TEHNICE SC800 71 SC800 71C SC800 86

Tensiune (V) 24 24 24
Putere nominală (W) 1890 1910 1890
Nivel presiune sonoră la 1.5 m (dB(A)ISO 3744) 61 61 61
Rata productivităţii teoretică/efectivă (m²/h) 4120/2470 4120/2470 4990/2990
Lăţime spălare (mm) 710 710 860
Rezervor soluţie/colectare (l) 95/95 95/95 95/95
Tip perie si cantitate 2 Disc 2 Cylindrical 2 Disc
Viteză perie (RPM) 270 840 270
Diametru perie/pad (mm) 355/355 - 430/432
Presiune perie (kg) 36/77 36 36/77
Viteza maximă (km/h) 5.8 5.8 5.8
Lăţime lamelă (mm) 910 910 1050
Lungime x lăţime x înălţime (mm) 1480x780x1130 1480x780x1130 1480x780x1130
Greutate brută (gvw) (kg) 487 492 488
CARACTERISTICI
Versiune perie disc • •
Amortizoare faţă-spate • • •
Versiune perie cilindrică •
Punte perie interschimbabilă • • •
Presiune reglabilă asupra periei • •
ECOFLEX • • •
Lamela • • •
ECHIPAMENTE STANDARD
TRUSĂ FURTUN DE UMPLERE 56112355 56112355 56112355
TRUSĂ LAMĂ-BURETE CAUCIUC 56112330
TRUSĂ LAMĂ-BURETE ROŞU CAUCIUC 56112331
NR. ARTICOL 56112034 56112036 56112035

SC800 este proiectat pentru performanțe maxime, 
manipulare ușoară, întretinere redusă, rezultate 
superbe la curățenie fiind o soluție ecologică.

Rezultate superioare la curăţenie în condiţii grele

SC800 – Echipament de spălat-aspirat – clasa mare

• Motoare puternice pentru perii și aspirare, pre-
siune mare de apăsare (până la 77 kg), perfor-
manțe deosebite: cea mai bună soluție pentru 
sarcinile „industriale” în condiții grele

• Orientare ecologică: control integral al consu-
mului: sistemul Ecoflex, nivel redus de zgomot 
(numai 61 dB (A))

• Rezervoarele mari de 95 litri pentru soluție și de 
colectare oferă o capacitate suplimentară pentru 
o durată mai lungă de funcționare

• Platforma de frecare este protejată cu capace 
retractabile care previn deteriorarea pereților și a 
ușilor, oferind în același timp acces ușor pentru 
întretinere

• Forma industrială se potrivește dimensiunilor 
compacte. Fără compromisuri în materie de ergo-
nomie și manevrabilitate în materie de ergonomie 
și manevrabilitate
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DATE TEHNICE SC2000 53B SC2000 53B FULL PKG

Tensiune (V) 24 24
Rata productivităţii teoretică/efectivă (m²/h) 3180/2230 3180/2230
Rezervor soluţie/colectare (l) 70/70 70/70
Tip perie si cantitate 1 Disc 1 Disc
Viteză perie (RPM) 155 155
Diametru perie/pad (mm) 530/508 530/508
Presiune perie (kg) 15/30 15/30
Viteza maximă (km/h) 6 6
Lăţime lamelă (mm) 720 720
Lungime x lăţime x înălţime (mm) 1270x550x1020 1270x550x1020
Greutate brută (gvw) (kg) 342 342
CARACTERISTICI
Ridicare automată a lamelei la mersul  
cu spatele • •

Perie cu pornire/oprire • •
Ecoflex • •
Sistem cu 2 chei • •
Lamela • •
SmartFlow system • •
Nilfisk SilenTech™ • •
ECHIPAMENTE STANDARD
Cheie de operator 9100000843 9100000843
Cheie de administrator 9100000848 9100000848
Perie d.530mm/20 inch ProlenE PPL albastru L08837025
Kit lame pu 730mm/29 9100000490 9100000490
Baterie 12V-105AH Gel monobloc 80564400
NR. ARTICOL 9087360020 9087364020

• Usor de manevrat: periile se (de)montează  
automat iar racleta este din plastic, foarte uşoară, 
cu sistem unic de prindere

• Prietenos cu mediul: Sistem Ecoflex cu sistem de 
dozare a detergentului si perii ce işi adaptează 
viteza in funcţie de pardoseală, pentru a econi-
misi bateria

SC 2000 aduce un beneficiu important in reducerea 
costurlui de curăţenie şi cresterea productivităţii, 
avand in vedere ca se poate deplasa cu până la 6 
km/h – faţă de maşinile impinse care merg cu până 
la 4 km/h.

Echipament de spălat-aspirat cu om la bord, dimensiuni reduse  
- productivitate dublă

SC2000 – Echipamente de spălat-aspirat, conduse cu om la bord

• Productiv: lăţime de spălare de 53 cm, deplasare 
cu pana la 6 km/h, 70/70 litri

• Compact şi confortabil: foarte compact, scaun 
confortabil şi spaţiu pentru picioarele operatorului

• Curăţenie unitară: debitul de apă şi detergent 
sunt reglate automat în funcţie de viteză

• Ideal pentru curăţenia în timpul zilei: Motor de 
aspiraţie cu funcţie silent, asigură funcţionarea   
la doar 62 ±3 dBA

• Usor de controlat: Panou de bord simplu, ecran 
intuitiv integrat in volan

• Noul sistem de alimentare cu apă ce obturează 
apa cand rezervorul este plin

• Port USB optional
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TrackCleanTM

DATE TEHNICE BR652 BR752C BR752 w/charger

Tensiune (V) 24 24 24
Putere nominală (W) 1500 1900 1500
Nivel presiune sonoră la 1.5 m  
(dB(A)ISO 3744) 60 (57) 60 (57) 60 (57)

Rata productivităţii teoretică/efectivă (m²/h) 3960/2770 4260/2980 4260/2980
Lăţime spălare (mm) 660 710 710
Rezervor soluţie/colectare (l) 80/80 80/80 80/80
Tip perie si cantitate 2 Disc 2 Cylindrical 2 Disc
Viteză perie (RPM) 230 720 230
Diametru perie/pad (mm) 330/330 - 370/355
Presiune perie (kg) 30/48 35 32/50
Viteza maximă (km/h) 6 6 6
Lăţime lamelă (mm) 890 890 890
Lungime x lăţime x înălţime (mm) 1360x670x1200 1360x810x1200 1360x750x1200
Greutate brută (gvw) (kg) 446 451 448
CARACTERISTICI
Alarmă de avertizare de rezervă • • •
ECOFLEX • • •
Sistem automat de control al vitezei • • •
Sistem punte glisantă (fără margine laterală) • •
Punte retractabilă antişoc • • •
Rezervor soluţie cu sistem de  
scurgere uşoară • • •

Lamela • • •
ECHIPAMENTE STANDARD
Trusă tavă resturi 9098712000 9098712000 9098712000
Trusă lame pu 890mm/35 9099855000 9099855000 9099855000
Trusă încărcător baterie integrat  
24V 20A 230V 9098198000

Protecţie la stropire 650mm/26 909 5224 000
NR. ARTICOL 9087260020 9087264020 9087263020

Cu seria BR652 / 752 totul se poate face doar 
mișcarea volanului; pe măsură ce mașina se învârte, 
gliseaza si puntea. Împreună cu racleta inteligentă 
care acoperă perfect pista de spălare fără a lăsa 
urme - conceptul Nilfisk oferă performanțe superioare 
de curățare. Această soluție este atât de eficientă 
încât fustele laterale nu mai sunt necesare.

Sistem revoluţionar pentru punte, care vă oferă performanţe superioare

BR652/752/752C – Echipamente de spălat-aspirat, conduse cu  
om la bord

• Conceptul puntei glisante; performanță și confort 
maxim, eforturi minime de întreținere

• Conceptul de tip „Squeegee”; o racletă stabilă 
și fiabilă pentru cea mai bună performanță de 
aspirare

• Sistemul Ecoflex™ reduce la minimum impactul 
asupra mediului fără a compromite performanța

• Conceptul de volan ergonomic avand funcții 
complet integrate

• Control automat automat al vitezei care crește 
siguranța operatorului

• Designul super compact face curățarea rapidă 
și ușoră

• Modul de zgomot redus face posibilă curățenia în 
timpul zilei și în zonelor sensibile la zgomot
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DATE TEHNICE BR755 BR755C BR855

Tensiune (V) 24 24 24
Putere nominală (W) 2040 1920 2160
Nivel presiune sonoră la 1.5 m  
(dB(A)ISO 3744) 63.7 63.7 63.7

Rata productivităţii teoretică/efectivă (m²/h) 4470/3130 4470/3130 5360/3750
Lăţime spălare (mm) 710 710 860
Rezervor soluţie/colectare (l) 106/106 106/106 106/106
Tip perie si cantitate 2 Disc 2 Cylindrical 2 Disc
Viteză perie (RPM) 250 900 250
Diametru perie/pad (mm) 355/355 - 430/432
Presiune perie (kg) 40/65/96 27/36/45 40/65/96
Viteza maximă (km/h) 6.3 6.3 6.3
Lungime x lăţime x înălţime (mm) 1520x770x1310 1520x800x1310 1520x920x1310
Greutate brută (gvw) (kg) 658 658 658
CARACTERISTICI
Volan şi scaun reglabile • • •
Alarmă de avertizare de rezervă • • •
Tablou de comandă tactil one touch • • •
Roţi faţă&spate din poliuretan • • •
Furtun aspirare complet extern • • •
Ecoflex • • •
Lamela • • •
ECHIPAMENTE STANDARD
Trusă manta laterală 56316194
Trusă lamă-burete-cauciuc 34 56382738
Trusă lame-burete-cauciuc 28 56382734 56382734
NR. ARTICOL 56601014 56601016 56601015

BR755 / 755C / 855 este noua generație de echipa-
mente de spălat aspirat cu focus  pe performante, 
ergonomie și flabilitate.

Ergonomie, Fiabilitate și Curățenie superioară

BR755/755C/855 – Echipamente de spălat-aspirat, conduse cu  
om la bord

• Ecoflex ™ disponibil: ecologic, flexibil, ușor de 
folosit

• Ușor de utilizare, tablou de comandă impermeabil 
OneTouchTM, ușor de operat

• Manevrabilitatea sporită permite curățenia în 
zone aglomerate

• Presiunea de frecare reglabilă asigură o gamă 
largă de utilizări, de la spălarea zilnică la restau-
rarea suprafețelor

• Motor de aspirare integrat, cu nivel redus de zgo-
mot, pentru curățenia pe timpul zilei

• Acces ușor al operatorului prin stânga sau pe 
dreapta

• • Compartimentul mare pentru baterii permite 
existența unor baterii de 400Ah pentru un timp de 
funcționare mai mare de 4,5 ore

TrackCleanTM
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DATE TEHNICE BR850CS Ecoflex

Tensiune (V) 36
Putere nominală (W) 2810
Nivel presiune sonoră la 1.5 m  
(dB(A)ISO 3744) 68

Rata productivităţii teoretică/efectivă (m²/h) 5430/3800
Lăţime spălare (mm) 810
Rezervor soluţie/colectare (l) 157/157
Tip perie si cantitate 2 Cylindrical
Viteză perie (RPM) 900
Diametru perie/pad (mm) -
Presiune perie (kg) 24/42/70
Viteza maximă (km/h) 6.7
Lăţime lamelă (mm) 1050
Lungime x lăţime x înălţime (mm) 1550x910x1350
Greutate brută (kg) 705
CARACTERISTICI
Volan şi scaun reglabile •
Amortizoare faţă-spate •
Alarmă de avertizare de rezervă •
Versiune perie cilindrică •
Roţi faţă&spate din poliuretan •
Lamele •
Sistem Ecoflex instalat •
ECHIPAMENTE STANDARD
Trusă tavă resturi 56390779
Lamă cauciuc roşie pentru punte 56410335
Trusă lamă-burete-roşu cauciuc 34 56382739
NR. ARTICOL 56381011

Seriile BR850S și BR1050S de echipamente de 
spálat- aspirat sunt recunoscute și lăudate de mult 
timp pentru fiabilitatea și performanțele lor. Cele mai 
noi ímbunătățiri au fácut ca aceste serii de echipa-
mente sa devină chiar mai bune decát erau ínainte.

Beneficiaţi de valoare adăugată unică în curăţenia industrială

BR850S/1050S – Echipamente de spălat-aspirat, conduse cu  
om la bord

• EcoflexTM disponibil: verde, flexibil, drágut şi uşor
• Sistemul modular de platformé de frecare, cu 

diferite optiuni de platformé de frecare ş¡ nume-
roase perii, asigurá o curátare productivá pentru 
diferite tipuri de pardoseli

• Tractiune excelentá pentru siguranta sporitá a 
operatorului

• Bazine pentru uscarea rapidá a pardoselii cu un 
concept inovativ de burete care oferá colectare 
maximá, in mód fiabil şi printr-un simplu reglaj

• Sistemul de intrare la bazinul de colectare cu  
tavá standard pentru resturi este mai curat şi  
mai eficient

TrackCleanTM
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DATE TEHNICE SC3500 GO SC3500 GO FULL PKG 2 SC3500 GO FULL PKG 3 SC3500 GO OBC

Tensiune de lucru (V) 24 24 24 24
Putere totală (W) 2658 2658 2658 2658
Nivel zgomot la 1,5m (dB(A) ISO 3744) 69 69 69 69
Productivitatea teoretică/reală (mp/h) 4260/2980 4260/2980 4260/2980 4260/2980
Lățimea de spălare (mm) 710 710 710 710
Bazin de apă curată/murdară (l) 110/110 110/110 110/110 110/110
Diametru perie / pad (mm) 355/355 355/355 355/355 355/355
Tip și număr perii 2 disc 2 disc 2 disc 2 disc
Viteză perie (RPM) 180 180 180 180
Presiune perie (kg) 30/50 30/50 30/50 30/50
Lungimexlățimexînălțime (mm) 1620x760x1250 1620x760x1250 1620x760x1250 1620x760x1250
Greutate Brută (kg) 545 545 545 545
CARACTERISTICI
Ridicare automată racletă la mers cu spatele • • • •
Indicator nivel apă curată • • • •
Lamelele pot fi folosite pe 4 laturi • • • •
Sistem automat prindere perii • • • •
Panou comandă One-Touch™ • • • •
Indicator nivel apă murdară • • • •
Indicator nivel baterie • • • •
ECHIPARE STANDARD
Tavă colectare resturi 9100000795 9100000795 9100000795 9100000795
Perie disc Prolite 56505805 56505805 56505805 56505805
Lamelă cauciuc 56382738 56382738 56382738 56382738
Baterie 6V-222Ah AGM monobloc 80566222
Încărcător baterie VR31052 VR31052 VR31052 VR31052
Baterie 6V-180 Ah Gel monobloc 80564000
Baterie 6V-200 Ah mediu umed 80563200
Tavă baterii VR10048
NR. ARTICOL 50000557 CM50000557-02 CM50000557-03 CM50000557-01

Dacă aveți nevoie de performanțe mari în interior, 
echipamentul SC3500 este soluția dvs. ideală. Cu 
îmbunătățiri ale productivității, manevrabilității și 
ergonomiei, această adăugare versatilă a liniei GO 
Nilfisk poate gestiona medii comerciale, educaționale 
sau industriale masive cu ușurință.

Echipament de dimensiune medie pentru nivel înalt de productivitate  
și eficiență

SC3500 – Echipamente de spălat-aspirat, conduse cu om la bord

• Productivitate ridicată; curăță spațiile mari  
cu eficiență optimă 

• Rezultate mai bune; presiune crescută pe  
perie și timpul de uscare mai rapid

• Rapid, comod și ergonomic; gestionarea  
automată a periei / racletei

• Manevrabilitate și transport îmbunătățite  
datorită controlului racletei
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DATE TEHNICE SC6000 1050D SC6000 860D SC6000 910C

Tensiune de lucru (V) 36 36 36
Putere totală (W) 2700 2500 2700
Nivel zgomot la 1,5m (dB(A) ISO 3744) 69 69 69
Productivitatea teoretică/reală (mp/h) 9450/6620 7740/5420 8190/5730
Lățimea de spălare (mm) 1016 863 914
Bazin de apă curată/murdară (l) 190/190 190/190 190/190
Diametru perie / pad (mm) 508 430 180
Tip și număr perii 2 Disc 2 Disc 2 Cilindric
Viteză perie (RPM) 250 250 760
Presiune perie (kg) pănă la 135 pănă la 135 pănă la 90
Lungimexlățimexînălțime (mm) 1780x1170x1580 1780x990x1580 1780x1170x1580
Lățime racletă (mm) 1230 1090 1230
Greutate Brută (kg) 1070 1070 1075
CARACTERISTICI
Sistem diagnostic • • •
Sistem de prindere perie cu click • •
Tava de mizerie grosieră • • •
Pregatire pentru EcoFlex • • •
Sistem SmartKey • • •
Limitator viteză • • •
Pregatire pentru TrackClean • • •
ECHIPARE STANDARD
Kit sprijin mână (dreapta) 56383189 56383189 56383189
Alarmă mers cu spatele 56116351 56116351 56116351
Girofar 56116352 56116352 56116352
Kit scaun standard 56116600 56116600 56116600
Cheie super-user 56116519 56116519 56116519
Cheie utilizator 56116518 56116518 56116518
Lamelă de aspirație Linatex J 56116704
Lamelă de aspirație Linatex K 56116705 56116705
Lamele laterale Linatex 56116706 56116706 56116706
NR. ARTICOL 56116004 56116005 56116003

Disponibil în 3 versiuni diferite, SC6000 va fi soluția 
ideală pentru multe companii, industrii și contractanți 
de curățenie care se ocupă de zone interioare mari, 
precum site-uri de producție, depozite, supermar-
keturi, aeroporturi, garaje de parcare și alte centre 
logistice.

Curățarea eficientă a suprafețelor mari

SC6000 – Echipamente de spălat-aspirat, cu om la bord

TrackCleanTM

• Sistemul SmartFlow™ integrat în volan: reduce 
debitul de apă pe punte, prevenind stropirea în 
timpul virajelor

• Funcția limitatorului de viteză reduce oboseala 
operatorului în timpul curățării, în special atunci 
când navigați în jurul obstacolelor

• Disponibil în 3 versiuni diferite: punte cu discuri 
duble de 86 cm sau 105 cm sau punte cu perii 
duble cilindrice de 91 cm

• Curățare consistentă: Proiectată pentru diferite 
tipuri de suprafețe, de la podele netede până la 
dale

• Cea mai bună performanță de uscare în clasă 
datorită turbinei duble opționale 

• Construcție fiabilă și robustă, în dimensiuni 
compacte

• Periile și fuste laterale complet protejate folosind 
uși rezistente din oțel cu role pentru a reduce  
riscul de deteriorare a mașinii sau a instalației 

• Sistemul SmartKey™ cu două niveluri diferite  
de acces 

• Ecran OLED vizibil chiar și în condiții de lumină 
strălucitoare și din toate unghiurile de vizualizare

• Nu sunt necesare instrumente pentru înlocuirea / 
schimbarea sau inspecția componentelor princi-
pale ale mașinii: perii, racletă și lamele

• Sistem de prindere facil pentru o instalare simplă 
a periilor sau suporților de pad
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DATE TEHNICE SC6500 1100C SC6500 1100D SC6500 1300C SC6500 1300D

Tensiune (V) 36 36 36 36
Rata productivităţii teoretică/efectivă (m²/h) 9000/6300 9000/6300 11700/8190 11700/8190
Lăţime spălare (mm) 1000 1000 1300 1300
Rezervor soluţie/colectare (l) 265/265 265/265 265/265 265/265
Tip și număr de perie 2 Cilindric 2 Disc 2 Cilindric 3 Disc
Viteză perie (RPM) 630 240 630 225
Diametru perie/pad (mm) - 510/508 - 430/432
Presiune perie (kg) 38/54/90 43/90/145 38/54/90 43/90/145
Viteza maximă (km/h) 9 9 9 9
Lungime x lăţime x înălţime (mm) 1870x1210x1480 1870x1080x1480 1870x1410x1480 1870x1330x1480
Greutate brută (gvw) (kg) 1508 1460 1547 1506
CARACTERISTICI
Alarmă de avertizare de rezervă • • • •
Lamele pot fi folosite pe 4 părţi • • • •
Punte disc • •
Punte cilindrică • •
ECOFLEX • • • •
Cleme eliberare lamelă • • • •
Lamela • • • •
ECHIPAMENTE STANDARD
Mătură laterală 56413056 56413056
Kit lamele punte spălare roşu gumă 56413770
Kit lamele punte spălare roşu gumă 40 56413768
Protectie laterală 56413654 56413654
Kit lamele aspirație gumă roşie F 56413762 56413762
Kit lamele aspirație linatex H 56413766 56413766
NR. ARTICOL 56414023 56414022 56414025 56414024

SC6500 este ideală pentru magazinele mari,  
depozite, aeroporturi, zone de pareare si industrie. 
Puteti alege intre lătime de spălare de 1000 sau  
1300 mm, cu perii sau cilindru ín ambele variante.

Alegerea ideala pentru suprafete mari

SC6500 – Echipamente de spălat aspirat cu om la bord

• Lătimea de spălare de pănă la 1300mm asigură  
o productivitate sporită

• Bazinul de apă de 265 de litri asigură un timp  
de operare de 1,5 ore

• Presiunea pe perii este sporită si nivelul de vid 
ímbunătătit

• Sistemul de tractiune si cutia de viteze sunt fără 
íntretinere, asigurănd un cost de operare redus.

• Nivel redus de zgomot, ceea ce permite operarea 
ín zone sensibile la zgomot sau ín timpul noptii

• Sistemul de control OneTouch face operarea  
masinii SC6500 foarte usoară

• Sistemul EcoFlex asigură reducerea costurilor 
prin economisirea detergentului
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DATE TEHNICE SC8000 1300 D SC8000 1300 LPG SC8000 1600 D SC8000 1600 LPG

Nivel presiune sonoră la 1.5 m  
(dB(A)ISO 3744) 83 84 83 84

Rata productivităţii teoretică/efectivă (m²/h) 15860/11100 15860/11100 19760/13830 19760/13830
Lăţime spălare (mm) 1220 1220 1520 1520
Rezervor soluţie/colectare (l) 380/380 380/380 380/380 380/380 
Tipul și numarul periilor 2 Cylindrical 2 Cylindrical 2 Cylindrical 2 Cylindrical
Viteză perie (RPM) 470 470 470 470
Diametru perie/pad (mm) 280x1220 280x1220 280x1220 280x1220 
Presiune perie (kg) 55/110/180 55/110/180 55/110/180 55/110/180
Viteza maximă (km/h) 13 13 13 13
Lăţime lamelă (mm) 1520 1520 1520 1520 
Lungime x lăţime x înălţime (mm) 2540x1420x1470 2540x1420x1470 2540x1670x1470 2540x1670x1470
Greutate brută (gvw) (kg) 1730 1730 1834 1834
CARACTERISTICI
Rezervor colectare basculant • • • •
Ridicare automată a lamelei la  
mersul cu spatele • • • •

Punte cilindrică: 2 perii • • • •
Sistem pulverizare • •
Unităţi duale pentru măturare • • • •
Unitate spălare dreapta • •
Lamela • • • •
ECHIPAMENTE STANDARD
Mătură laterală poly 56462252 56462252
Trusă alarmă de rezervă 56305519 56305519 56305519 56305519
Mătură laterală stângă cu pulverizare 56111670 56111670
Trusă lamă spălare-roşie cauciuc 56111206 56111206 56111206 56111206
Trusă lame spălare-rt roşu cauciuc 56111635 56111635
Trusă lamă-burete roşu cauciuc H 56111650 56111650 56111650 56111650
Lamă-burete roşu cauciuc RR H 56413642 56413642 56413642 56413642
Trusă far avertizare 56110907 56110907 56110907 56110907
NR. ARTICOL 56108125 56108124 56108127 56108126

SC8000 oferă o solutie productivă, puternică și 
ecologică pentru spălarea și aspirarea suprafețelor 
mari - realízat ín modul cel mai eficient dín punct de 
vedere resurse și costuri.

Curăţenie productivă, eficientă și ecologică

SC8000 – Echipamente de spălat-aspirat, cu om la bord

• Cea mai eficientă platformă duală cilindrica 
rotativă de la dreapta la stănga din clasa sa 

• Rezervoare cu volum mare, de 380 litri, care aduc 
la economii de timp și care pot curăta mai mult 
de 9200 mp 

• Utilizare sigură utilizănd tabloul de comandă  
OneTouchTM , sistem de direcție frontal și design 
Clear-ViewTM care oferă o vedere a pardoselii 

• Echipament ecologic, sistemul de pulverizare 
DustGuardTM ímbunătăteşte curătarea fără praf 

• Motor electric Kubota care ínseamnă fiabilitate 
superioară, angrenaj pentru transmisie 

• Costuri reduse de íntreținere, deoarece nu există 
timp pierdut cu repararea curelelor sau a lanțuri-
lor de la motor
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DATE TEHNICE CS7010 1200B CS7010 1200D HYBRID CS7010 1200LPG 
HYBRID

CS7010 1200  
PETROL HYBRID

Tip de motor - D1305, 3 cyl, 29 Hp (21.7 
kW)

WG972, 3 cyl, 30 Hp (22 
kW)

Viteză maximă 8.9 8.9 8.9 8.9
Productivitate teoretica /practica (m²/h) 11080/7756 11080/7756 11080/7756 11080/7756
Lăţime măturare (mm) 1540 1540 1540 1540
Lăţime spălare (mm) 1245 1245 1245 1245
Raza de bracare 259/264 259/264 259/264 259/264
Rezervor apa curată /murdară (l) 284 284 284 284
Volum container maturare (l) 113 113 113 113
Pantă maxima urcare 17.6 17.6 17.6 17.6
Greutate brută (kg) 2593 2058 2121 2058
Lungime x Latime x Inaltime (mm) 2620x1650x1500 2620x1650x1500 2620x1650x1500 2620x1650x1500
Clasa de protecţie IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Rezervor mizerie (l) 110 110 110 110
Nivel de zgomot lpa/lwa (dB(A)) - 102 103 102
Marca motor - Kubota Kubota Kubota
Debit de apă 3.8-11.36 3.8-11.36 3.8-11.36 3.8-11.36
CARACTERISTICI
Sistem de diagnosticare • • • •
Aruncare directa măturare • • • •
ByPass umectare • • • •
Pregatita EcoFlex • • • •
Agitator filtru • • • •
Sistem de balans racleta • • • •
Maturare si spălare • • • •
ECHIPAMENTE STANDARD
Filtru sintetic 56510354 56510354 56510354 56510354
Peria centrala matură 6R mix steel 33018858 33018858 33018858 33018858
Periil laterale matură poly 56510707 56510707 56510707 56510707
Protecţie stropi guma rosie 56510374 56510374 56510374 56510374
Raclata aspiraţie gumă rosie 56510371 56510371 56510371 56510371
Cotieră 56383189 56383189 56383189 56383189
Alarmă mers înapoi 56511843 56511843 56511843 56511843
Protecţie pardoseala maşină 56509994 56509994 56509994 56509994
Girofar 56511851 56511851 56511851 56511851
NR. ARTICOL 56511816 56511815 56511821 56511818

GREENER, CLEANER, SMARTER. Echipamentul 
CS7010 reinventează o întreagă clasă de echipa-
mente prin reducerea costurilor atat cel total de achi-
zitie, cat si a costurilor cu exploatarea, cu întreținerea 
echipamentului. Toodată crescând si economiile rea-
lizate cu consumul de carburant și eficiența în timpul 
functionarii Este nu numai cea mai economică soluție 
din clasa ei, dar este și cea mai ecologică.

Echipamente combinate atat hibride cat și pe baterii

CS7010 – Echipamente combinate (măturat spălat aspirat)

• ClearView și reducerea vitezei automat în  
viraje pentru o funcționare mai sigură

• Fara unelte rezervor de recuperare cu  
SmartFlow™ integrat

• Disponibil cu tehnologia brevetată DustGuard™ 
de eliminare a prafului în aer

• Buncăr de depozitare a reziduurilor cu capacitate 
mare de 198 litri, cu sistem de ridicare

• Măturile laterale din dotarea standard curata 
întregul traseu al racletei pentru a minimiza 
prafuirea

• Mașină combinată hibridă. Mai puțin consumul 
de combustibil. Timp de funcționare ridicat pe 
varianta cu baterie

• Punte retractabila șiposibilitatea de a de a scoate 
racleta Nou generatie de filtrare prin agitarea 
variabilă a filtrului

• OneTouch™, MaxAccess, NoTools. Un serviciu 
mai eficient, o comunitate extremă între platforme

• Tehnologia hibridă și Ecoflex™
• Apă încălzită, mașină de spălat de înaltă presiune

TrackCleanTM
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DATA TEHNICE CR1500 LPG

Sursă de alimentare motor LPG
Viteza maximă (km/h) 9
Rata productivităţii teoretică/efectivă (m²/h) 12330/8630
Lăţime măturare (mm) 1520
Lăţime spălare (mm) 1370
Lăţime min. pentru întoarcere (cm) 305
Rezervor soluţie/colectare (l) 380/380
Volum container (l) 454
Rezervor de combustibil ( l ) 35
Rata max. de urcare (%) 14
Lungime x lăţime x înălţime (mm) 2720x1500x1560
Greutate brută (gvw) (kg) 2353
CARACTERISTICI
Versiune perie disc •
Rezervor colectare basculant •
Oprire automată a soluţiei •
Filtru panou cu agitator •
Direcţie •
Măturare prin aruncare direct •
Sistem de descărcare cu înălţime variabilă •
ECHIPAMENT STANDARD
Fitru panou 7-24-04046
Perie Polyfibră 2000 DCA 8-08-03107
Perie principală 8-08-03180
Kit lamelă anti strop frontală 7765/ CR1500 56514860
Kit lamelă anti strop laterală 7765/ CR1500 56514859
Alarmă de rezervă 56409232
NR. ARTICOL 56514852

Atunci cănd este nevoie de un aparat pentru cură-
țenie industrială în conditii grele, CR1500 este răs-
punsul .

Performanţe în condiţii grele, cu o productivitate impresionantă

CR1500 – Echipamente combinate (măturat, spălat, aspirat) cu 
om la bord

• Suprafață mare de frecare (137 cm), lătimea de 
frecare de 152 cm, viteza de funcționare de 1 
km/h, plus rezervoarele de colectare soluție de 
380 litri, oferă o productivitate mare a echipa-
mentului

• Containerul mare cu o capacitate de 454 litri asi-
gură un timp de funcționare mare, o înălțime de 
aruncare de 152 cm asigură golirea acestuia în 
orice container

• Uleiul și lubrifianții sunt îndepărtati într-o singură 
trecere datorită presiunii de frecare de 272 kg

• Ergonomie îmbunătățită
• Presiunea de frecare reglabilă oferă o curățenie 

de primă clasă indiferent de nivelul de murdărie 
sau de starea pardoselii





Prezentare generală accesorii

Perie cilindrică
Pentru podele neuniforme, 
precum cele ceramice anti-
alunecare (sunt disponibile 
diferite modele)

Trusă protecţie stropire
Previne stropirea cu apă  
de la platforma de perii.  
Permite recolectarea apei

Furtun de umplere integrat
Face reumplerea aparatului 
mai simplă oriunde

Perie 
Pentru podele neuniforme 
când nu este nevoie de  
colectarea resturilor (sunt  
disponibile diferite modele)

Trusă far
Utilizată la maşina de spălat- 
aspirat condusă, mai ales în 
industrie pentru a semnaliza 
prezenţa aparatului

Lame
Diferite materiale pentru lame 
sunt disponibile în funcţie de 
aplicaţie şi de condiţii: gumă, 
gumă roşie şi poliuretan

Suport pad
Utilizat pentru paduri

Trusă, motor aspirare
Permite aspiraţie mai bună 
prin burete. Util mai ales la 
recolectarea 100% a apei

Trusă baghetă
Permite operatorului să cureţe 
suprafeţele greu accesibile

Paduri
Sunt disponibile diferite paduri
Negru & maro: condiţii grele
Verde & albastru: condiţii 
medii Roşu: condiţii uşoare

Trusă, scaun grammer 
Confort mai bun pentru  
operator

Trusă chimică Ecoflex
Ecoflex permite controlul integral al detergentului folosit, reduce riscul deteriorării 
pardoselii din cauza supradozei, flexibilitate la selectarea detergentului (disponibil 
pentru maşini de spălat-aspirat cu tracţiune şi maşini combinate)

Încărcător integrat
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Prezentare generală accesorii

Încărcător de mare frecvenţă
Poate încărca baterii umede sau 
fără întreţinere

Filtru panou
Funcţia filtrului panou este 
aceea de a controla praful din 
container; este impermeabil 
ca standard

Operaţiuni cu apă caldă  
şi cu presiune mare
(Numai la CS7000) – Îmbună-
tăţeşte eficienţa şi flexibilita-
tea în curăţenie

Încărcător
Poate încărca baterii umede 
sau fără întreţinere

Mătură laterală
Funcţia măturii laterale este 
aceea de a mătura murdăria şi 
resturile de pe trotuare, pereţi, 
paleţi, etc., pe calea măturii 
principale

Protecţie plafon
Protejează operatorul, reco-
mandată special în industrie

Mufe încărcător

Mătura principală
Mătura principală acţionează 
eficient pentru îndepărtarea 
resturilor (industrie))

Trusă curăţare
Permite o curăţare mai bună/
acces mai bun la bazinul de 
colectare

Perie de frecare
Oferim perii şi suporturi  
de paduri care asigură cele 
mai bune performanţe în  
curăţenie

Trusă tampon turn
Protejează colţurile  
aparatului
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DATE TEHNICE SW200 SW250

Productivitate cu 1 perie laterală teoretică/reală (mp/h) 2800/1400 2800/1400

Productivitate cu 2 perii laterale teoretică/reală (mp/h) - 3680/1840
Lățime de lucru cu peria laterală dreapta (mm) 700 700
Lățime de lucru cu 2 perii laterale (mm) - 920
Volum container (l) 38 38
CARACTERISTICI
Două perii laterale •
Mâner ajustabil • •
Mâner ușor de prins • •
Mâner ergonomic • •
Mâner pliabil • •
ECHIPAMENTE STANDARD
Filtru VP11902 VP11902
Perie laterală VP11406 VP11406
Perie principală VP11211 VP11211
NR. ARTICOL 50000493 50000494

Menținerea spațiilor în condiții bune și primitoare 
pentru clienți și angajați nu a fost niciodată mai 
simplu de realizat. Echipamentul de măturat manual 
Nilfisk este disponibil în modelele SW200 și SW250, 
oferă o performanță impresionantă în spațiile exteri-
oare, precum și în zonele de interior. În comparație 
cu o mătură manuală, acesta va ridica și va elimina 
praful, murdăria, nisipul, cuiele, șuruburile, resturile 
de țigări etc., de până la 6 ori mai repede.

Împingeți curățenia la un nivel nou

SW200 / SW250 – Echipament de măturat manual

• Sistem de aruncare directă pentru a asigura 
performanțe excelente de măturare

• Capacitate de curățare îndelungată: buncăr de 38 
litri, care poate fi ținut deschis pentru eliminarea 
obiectelor mari, golirea coșurilor de gunoi etc. 

• Ușor de manevrat: roțile mari care nu marchează 
simplifică împingerea și direcția pentru utilizator

• Manevrează bine praful: filtru încorporat pentru 
un control îmbunătățit al prafului și confortul 
utilizatorului

• Solid și potrivit pentru uz exterior: cadru rezistent 
la coroziune

• Practic fără service: construcție mecanică simplă 
cu angrenaj și tracțiune cu bandă. Fără motor  
sau baterie 

• Mânerul poate fi reglat pentru a se potrivi cu  
înălțimea operatorului (3 poziții) 

• Buncărul rămâne pe loc chiar și atunci când 
mătura este depozitată într-o poziție verticală  
sau agățată pe perete
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DATE TEHNICE SW750

Sursă de alimentare motor Baterie 12V
Viteza maximă (km/h) 4
Rata productivităţii 1 mătura laterală teoreti-
că/efectivă (m²/h) 2880/1730

Rata productivităţii 2 mături laterale  
teoretică/efectivă (m²/h) -

Lăţime utilă cu mătură laterală dreapta (mm) 720
Lăţime utilă cu 2 mături laterale (mm) -
Nivel de zgomot (dB(A)) 59
Volum container (l) 60
Rata max. de urcare (%) 20
Lungime x lăţime x înălţime (mm) 998x800x1100
Greutate funcţională (kg) 68
CARACTERISTICI
Contor baterie cu led •
Design compact •
Măturare prin aruncare directă •
Roţi de tracţiune fără urme •
Maner ajustabil •
Scuturător manual pentru filtru •
ECHIPAMENTE STANDARD
Trusă filtru poliester 1463161000
Matura laterală 109x315 PPL0.5 146 3035 000
Mătură principală 200X500  
Chevron 6R PPL 0.7 1463174000

Baterie 12V 49AH AGM monobloc 1464483000
Încărcător baterie 12V 6A 146 3051 000
NR. ARTICOL 908 4701 010

Echipament de măturat alimentat cu baterii, cu ade-
vărat versatil, poate merge oriunde şi poate fl folosit 
la curățenia ín orice spații, de la magazine comerci-
ale pănă la benzinării. Utilizand trusa pentru covoare, 
poate fi folosit și la curțărea pardoselilor moi.

Curăţenia rapidă şi uşoară vă ajută să obţineţi o productivitate maximă

SW750 – Echipamente de măturat împinse

• Productivitate teoreticá de 2880 mp pe oră 
• Nivel foarte redus de zgomot care permite 

măturarea zonelor sensibile la zgomot 
• Ca standard este livrat cu baterie şi íncărcător 

integrat 
• Timp de funcționare de pănă la 2 ore pe pardoseli 

dure (aproximativ 6000 mp) 
• Bateria opționalá poate mări timpul de functțo-

nare pănă la 3.5 ore
• Mátura principală și cele laterale sunt reglabile 
• Poate fi folosit și în spații interioare şi ín cele 

exterioare; filtrul lavabil din poliester și sistemul 
de scuturare a filtrului sunt incluse ín varianta 
standard
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DATE TEHNICE SW900 B SW900 P

Sursă de alimentare motor Baterie Benzină
Viteza maximă (km/h) 4.5 4.5
Rata productivităţii 1 mătura laterală  
teoretică/efectivă (m²/h) 3715/2230 3715/2230

Rata productivităţii 2 mături laterale  
teoretică/efectivă (m²/h) 4725/2835 4725/2835

Lăţime utilă cu mătură laterală dreapta (mm) 825 825
Lăţime utilă cu 2 mături laterale (mm) 1050 1050
Nivel de zgomot (dB(A)) 70 78
Volum container (l) 60 60
Rata max. de urcare (%) 20 20
Lungime x lăţime x înălţime (mm) 1390x870x1100 1390x870x1100
Greutate funcţională (kg) 143 88.5
CARACTERISTICI
Colectare praf • •
Agitator electric pentru filtru • •
Versiune pe baterii •
Contor baterie •
Versiune pe benzină •
Măturare umedă • •
Încărcător integrat •
ECHIPAMENTE STANDARD
Filtru poliester 1464691000 1464691000
Matura laterală 109x315 PPL0.5 146 3035 000 146 3035 000
Trusă contor 24V 9096951000 9096951000
Trusă electrică agitator filtru 1465474000 1465474000
Scuturător automat filtru 24V 1467677000 1467677000
Încărcător încorporat - 12 V/25A 100-230V kit 1466519000
NR. ARTICOL 9084110010 9084111010

Echipamentul de măturat ímpins SW900 atat pentru 
utilizare la interior cat și la exterior oferă posibilita-
tea índepărtării fără praf a resturilor uscate. Acesta 
sporește productivitatea zilnica aducănd noi avantaje 
valoroase: Control total asupra echipamentului din 
pozitia operatorului, ergonomie mai bună avand 
ontainerul pe roți şi randament mai mare la curătenie.

Echipamentul de măturat SW900 oferă performanţe și productivitate 
superioare la curăţenie

SW900 – Echipamente de măturat împinse

• Toate comenzile pot fi urmărite şi sunt accesibile 
din pozitia operatorului 

• Confortabil de manevrat cu noul măner 
ergonomic 

• Viteza se reglează mai uşor: manetă nouă de 
tractiune integrată ín măner 

• Containerul, avand o capacitate de 60 litri, este 
uşor de scos de pe aparat 

• Comandă nouă pentru mătura laterală pe măner 
• Pornire/oprire automată la coborărea/ridicarea 

măturii laterale 
• Curățare mai rapidă şi mai eficientă a filtrului: 

sistem electric de scuturare



35

DATE TEHNICE SR1000S B cu perie laterala stanga SR1000S B cu perie laterala stanga

Sursă putere Battery 24V Petrol, 2.2kW/2.9Hp
Viteză maximă 5.5 5.5
Productivitate cu 1 perie laterala teoretică/reală - -
Productivitate cu 2 perie laterala teoretică/reală 5500/3850 5500/3850
Lăţime de lucru cu perie laterală dreapta (mm) - -
Lăţime de lucru cu 2 perii laterale (mm) 1000 1000
Nivel de zgomot (dB(A)) 71.6 77
Volum container mizerie 50 50
Rampă maximă de urcare 20 20
Lungime x lăţimexînalţime 1255x795x1155 1255x795x1155
Greutate de operare (kg) 224 203
CARACTERISTICI
Sistem de basculare • •
Volan si scaun reglabil • •
Scuturare electrică a filtrului • •
Container cu roţo şi mâner • •
Actionare cu cheie • •
Frână de parcare • •
Două perii laterale • •
ECHIPAMENTE STANDARD
Filtru hârtie 146 1888 000 146 1888 000
Perie laterala nylon 180x350 146 0678 000 146 0678 000
Perie principală 265x600 Chevron 6R PPL 146 0748 000 146 0748 000
NR. ARTICOL 908 4201 010 908 4205 010

SR1000S lucreaza rapid, este foarte compact și 
manevrabil. Vine echipat fie cu baterie, fie cu pe 
benzină, gandit pentru lucrări de interior sau exterior 
și robust pentru a rezista la condiții grele de lucru. 
Recomandat pentru platforme de încărcare, statii de 
tren sau depozite cu culoarelor înguste.

Lucrați rapid, discret și eficient

SR1000S – Echipamente de măturat cu om la bord

• Rata de productivitate teoretică de 5.500 m2 pe oră
• Se intoarce in mai putin de 2 metri, 3 m2 filtru si cu 

un rezervor de 50 l cu capacitate de ridicare de 
16 % si alte dotari de top

• Printre elementele de siguranță se numără  
butonul de oprire de urgență, senzorul de capota 
deschisa și senzorul de siguranță a scaunului

• De asemenea, SR1000S poate curăța zonele de 
covor, utilizând setul de covoare



36

DATE TEHNICE SR1101 B SR1101 P

Sursă de alimentare motor Batterie 24V Petrol 2.9kW/3.9Hp
Viteza maximă (km/h) 5 5
Rata productivităţii 1 mătura laterală teoreti-
că/efectivă (m²/h) 4900/3430 4900/3430

Rata productivităţii 2 mături laterale  
teoretică/efectivă (m²/h) 6300/4410 6300/4410

Lăţime utilă cu mătură laterală dreapta (mm) 980 980
Lăţime utilă cu 2 mături laterale (mm) 1260 1260
Nivel de zgomot (dB(A)) 63.8 78.3
Volum container (l) 70 70
Rata max. de urcare (%) 20 20
Lungime x lăţime x înălţime (mm) 1480x930x1220 1480x930x1220
Greutate funcţională (kg) 465 392
CARACTERISTICI
Dispozitiv ridicare trapă • •
Agitator electric pentru filtru • •
Alarmă de avertizare de rezervă • •
Descărcare de jos • •
Măturare umedă • •
Pedală înainte&înapoi • •
ECHIPAMENTE STANDARD
Panou din hârtie de filtru 1463523000 1463523000
Mătură principală 300x700mm PPL 0.4-1.4 145 4879 000 145 4879 000
NR. ARTICOL 9084310010 9084312010

Marea majoritate a sarcinilor de curătenie profesio-
nală necesită un echipament compact, manevrabil și 
fiabil. SR1101 reprezintă simplicitatea ş¡ robustetea 
ín cea mai sofisticată formă a acestora. Recomandat 
pentru depozite în zone de producție, parcări auto și 
zone ín aer liber precum parcuri și grădini.

Curăţenie economică şi productivă

SR1101 – Echipamente de măturat conduse cu descărcare manuală

• Productivitate teoretică de 4900 mp pe oră, cu 
mătura laterală opțională

• Construcție robustă din polietilenă cu cadru din 
otel; pentru a evita sursele de defecțiuni și a mini-
miza operatiunile de Service

• Filtru de 3,6 mp pentru controlul optim al prafului
• Trapă mare și container de 70 I pentru colectarea 

ușoară a murdăriei ș¡ a resturilor mari
• Versiunea standard este livrată cu 1 mătură 

principială, 1 mătură laterală dreapta și  1 filtru 
din hărtie
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DATE TEHNICE SW4000 B SW4000 P

Sursa de putere a motorului Batterie 24V Benzină Honda 4,1 kW
Max. viteza (km / h) 7 7
Productivitate 1 mătură laterală teoretică / reală 
(m² / h) 6825/4780 6825/4780

Productivitate 2 mături laterale teoretică / reale 
(m² / h) 8750/6125 8750/6125

Lățime de lucru cu mătură laterală dreaptă (mm) 975 975
Lățime de lucru cu 2 mături laterale (mm) 1250 1250
Nivel de zgomot (dB(A)) 65 75
Volum container (l) 75 75
Rata max. de urcare (%) 20 20
Lungime x lăţime x înălţime (mm) 1640x1035x1330 1640x1035x1330
Greutate funcţională (kg) 824 594
CARACTERISTICI
Dispozitiv de ridicare a clapetei • •
Agitator de filtrare electric • •
Contor orar • •
Nivelul bateriei •
Sistem variabil de depozitare ridicată • •
By-pass de maturare umedă • •
ECHIPAMENTE STANDARD
Filtru poliester ultra web albastru 1464839000 1464839000
Mătură laterală 280x450 amestec oţel 1465318000 1465318000
Trusă covor pardoseli 1464957000 1464957000
Mătură principală 340x700  
Chevron 6R PPL 0.8 1463913000 1463913000

Trusă far 1464948000 1464948000
NR. ARTICOL 9084400010 9084401010

SW4000 este o mașină de măturat cu basculantă 
ridicată proiectată pentru performanță maximă, 
fiabilitate, minimizarea timpilor de nefuncționare și 
a costurilor operaționale. Este alegerea evidentă 
pentru industrie și producție, depozite, centre de 
distribuție, curți școlare, centre comerciale, parcări, 
centre sportive, facilități de reciclare, parcări cu 
mai multe etaje și multe altele. Este la fel de potrivit 
pentru curățarea în aer liber ca în interior, în funcție 
de sursa de alimentare selectată, baterie,  benzină 
(numai în aer liber).

O singură atingere One Touch Sweeping minimizează costurile 
operaționale

SW4000 – Echipamente de măturat conduse cu  
descărcare hidraulică

• One Touch Sweeping facilitează operarea 
SW4000, deoarece toate funcțiile - mătură 
principală, mături laterale, pompa de vaccum și 
DustGuard-ul opțional sunt activate și dezactivate 
simultan

• SW4000 este, de asemenea, prietenos cu mediul 
înconjurător, avand un consum minim de energie, 
materiale reciclabile, control al prafului și nivel de 
zgomot redus

• Măturile laterale retractabile, cu arc, se retrag la 
impact, ceea ce înseamnă că nu se pot rupe sau 
nu vor deteriora suprafețele pe care le ating

• Sistemul de pulverizare optional DustGuard™ 
contribuie la măturarea fără praf ş¡ ímbunătăteşte 
mediul pentru operator, precum ş¡ mediul íncon-
jurátor

• Descărcarea hidraulică asigură o manipulare 
sigură și o descărcare rapidă, sporind fiabilitatea 
și nivelul de productivitate ridicat al SW4000

• Toate sistemele sunt controlate prin  pedala de 
mișcare, economisind puterea și uzura măturii 
și, din moment ce toate piesele în mișcare sunt 
acționate de motoare electrice, acestea consumă 
energie doar atunci când rulează

• Compartimentul confortabil al operatorului este 
ușor accesibil, are scaun reglabil și buncărul 
retractabil poate fi închis din compartiment
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DATE TEHNICE SW5500 B SW5500 D

Sursa de putere a motorului Baterie 24V Motorina, Yanmar 4,1 kW
Max. viteza (km / h) 9 10
Productivitate 1 mătură laterală  teoretică/ reală (m² / h) 10575/7405 11750/8225
Productivitate 2 mături laterale teoretică / reale (m² / h) 13500/9450 15000/10500
Lățime de lucru cu mătură laterală dreaptă (mm) 1175 1175
Lățime de lucru cu 2 mături laterale (mm) 1500 1500
Nivelul presiunii acustice (dB (A)) 68 85
Volumul buncărului (l) 150 150
Max. rata de urcare (%) 20 20
Lungime x lăţimexînalţime 1875x1200x1565 1875x1200x1565
Greutate de operare (kg) 1101 838
Sistem de curăţare filtru Frecvenţă variabilă Multifrecvență temporizată
CARACTERISTICI
Indicator de încărcare •
Agitator cu filtru multi-frecvență • •
Pornire electrică •
Indicator de viteză • •
Indicator de supraîncălzire •
Alarma uzura mătura principale • •
Agitator cu filtru cu frecvență multiplă • •
ECHIPAMENTE STANDARD
Filtru panou de hârtie 1467174000 1467174000
Perie laterală 302x850 PPL 1,5 negru 1466670000 1466670000
Perie principală 360x850 8R PPL 0,8 1465717000 1465717000
Girofar 1464948000 1464948000
NR. ARTICOL 9084410010 9084412010

 

SW5500 oferă o modalitate extrem de productivă, 
confortabilă și rentabilă de a mătura pardoseli mari și 
zonele exterioare de praf și resturi. O măturătoare cu 
dimensiuni și capacitate pentru a vă accelera curățe-
nia. Avantajele zilnice, cum ar fi crearea unui mediu 
mai sigur și scăderea costurilor totale de proprietate, 
fac din această mașină o alegere atractivă pentru 
agenții de curățenie, site-uri și fabrici industriale, 
depozite, centre de distribuție, arene sportive, parcări 
de mari magazine sau centre comerciale, magazine 
parcări etc.

 Echipamente de măturat industrial cu actionare hibridă

SW5500 - Echipamente de măturat industrial  
cu basculare hidraulică

TrackCleanTM

• Performanța de maturare a crescut cu 25-30%, 
încomparație cu sistemul tradițional de măturare

•  Sistemul de umplere a buncarului a crescut cu 
30% oferind o productivitate mai mare reducand 
timp pierdut cu golirea resturilor

• Prima măturătoare industrială hibrida reală de pe 
piață: curățare flexibilă, emisii reduse și zgomot 
redus

• Ajustarea măturii principale ușor de verificat prin 
apăsarea unui buton

• Toate funcțiile de măturăre activate de butonul 
OneTouch™ și apăsarea pedalei de acceleratie

• Toate funcțiile se opresc automat când nu condu-
ceți pentru a reduce consumul

• Componente și asamblare de înaltă calitate
• Reducerea automată a vitezei în curbe strânse și 

operarea buncărului
• Alarmă de avertizare și viteză redusă de ridicare 

a buncărului pe pante
• Sistem DustGuard ™ folosit pentru a reduce pra-

ful creat de măturile laterale
• Conceptul de paralelogramă pe mătura laterală 

pentru o performanță mai bună și constantă
• Urca rampe/ pante de 20%  în timp ce măturați
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DATE TEHNICE SR 1601 SR 1601 D SR 1601 HD SR 1601 LPG SR 1601 MAXI SR 1601 MAXI SR 1601 MAXI

Sursă de alimentare motor Battery 48V Diesel, 3cyl. 
16,3 kW

Diesel, 3cyl. 
16,3 kW

LPG, 3cyl. 
23.1kW/31HP

Diesel, 3cyl. 
16,3 kW Battery 48V LPG, 3cyl. 

23.1kW/31HP
Viteza maximă (km/h) 8 12 12 12 12 8 12
Rata productivităţii 1 mătura laterală teoreti-
că/efectivă (m²/h) 10000/7000 15000/10500 15000/10500 15000/10500 10000/7000 10000/7000 10000/7000

Rata productivităţii 2 mături laterale  
teoretică/efectivă (m²/h) 12800/8960 19200/13440 19200/13440 19200/13440 19200/13440 12800/8960 19200/13440

Lăţime utilă cu mătură laterală dreapta (mm) 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250
Lăţime utilă cu 2 mături laterale (mm) 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Nivel de zgomot (dB(A)) 69.5 88 88 87 88 69.5 87
Volum container (l) 315 315 315 315 315 315 315
Rata max. de urcare (%) 20 25 25 25 25 20 25

Lungime x lăţime x înălţime (mm) 2220x1320 
x1460

2220x1320 
x1460

2220x1320 
x1460

2220x1320 
x1460

2220x1320 
x1460

2220x1320 
x1460

2220x1320 
x1460

Greutate funcţională (kg) 1295 1050 1268 1052 1070 1315 1072
CARACTERISTICI
Mătură laterală stânga ppl • • •
Direcţie • • • • • • •
Volan reglabil • • •
Sistem pulverizare • • •
Scaun reglabil • • • • • • •
ECHIPAMENTE STANDARD
Trusă mătură laterală stângA PPL 33019173 33019173 33019173
Mătură laterală 300x500 PPL 1.5 33021313 33021313 33021313 33021313 33021313 33021313 33021313
Lumină albastră fără ohg 56507038 56507038 56507038 56507038 56507038 56507038 56507038
Trusă suport de braţ rt scaun 33019556 33019556 33019556 33019556 33019556 33019556 33019556
Trusă protecţie container 33021392
Trusă sistem pre-pulverizare 12V 33019175 33019175
Trusă volan reglabil 33019174 33019174 33019174
Trusă roţi de spumă 33022245 33022245 33022245 33022245 33022245
Trusă roţi solide 33023020 33023020
Mătură principală 310x900  
Chevron 6R PPL 0.7 33018853 33018853 33018853 33018853 33018853 33018853

Mătură principală 310x900  
Chevron 6R PPL 1.0 33021206

TRUSĂ TRAPĂ CONTAINER PRAF 33020372
NR. ARTICOL 13300103 13300101 13300175 13300105 13300148 13300149 13300161

SR1601 este aparatul de mâturat cel mai avansat din 
punct de vedere tehnic din categoría sa, cu inovații 
care sporesc randamentul la curățenie, simpliflcănd 
funcționarea și operațiunile de service. Proiectat 
pentru medii industriale precum fabrici avand zone 
foarte murdare, şantiere de constructii, parcàri, etc.

Maşina de măturat avansată din punct de vedere tehnic  
care vă reduce costurile cu curăţenia

SR1601 – Echipamente de măturat cu om la bord

• Manevrabilitate excelentă datorită servo-directiei 
(STD)

• Sistemul unic Nilfisk DustGuard constă in pulveri-
zarea unei perdele fine de umezeală pe măturile 
frontale și laterale, controland eficient praful din 
aer pentru un mediu mai curat

• Mătură principală flotantă ş¡ reglaj fln care  
sporesc productivitatea ş¡ randamentul

• Sistemul MaxAccess™ oferă accès rapid ş¡ uşor 
pentru operatiunile de service

• Capacele ş¡ protectiile rotunjite túrnate din polie-
tilenă, rezistente dar uşoare, pe şasiul din otel, 
asigură protege la calitatea din industria auto

• Sistemul NoTools™ accelerează schimbarea 
màturii principale ş¡ a mâturii latérale, reducând 
astfel timpul de service
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DATA TEHNICE SW8000 165D 
CAB HEATER

SW8000 165D 
CAB HEATER AC

SW8000 165LPG 
CAB HEATER

SW8000 165LPG 
CAB HEATER AC

SW8000 D SW8000 LPG

Sursă de alimentare motor Diesel Diesel LPG LPG Diesel LPG
Viteza maximă (km/h) 15 15 15 15 15 15
Rata productivităţii 1 mătura laterală teoretică/ 
efectivă (m²/h) 23925/16750 23925/16750 23925/16750 23925/16750 23925/16750 23925/16750

Rata productivităţii 2 mături laterale teoretică/
efectivă (m²/h) 29000/20300 29000/20300 29000/20300 29000/20300 29000/20300 29000/20300

Lăţime utilă cu mătură laterală dreapta (mm) 1650 1650 1650 1650 1650 1650
Lăţime utilă cu 2 mături laterale (mm) 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Nivel de zgomot (dB(A)) 82.8 82.8 80.6 80.6 82.8 80.6
Volum container (l) 400 400 400 400 400 400
Max. dumping height (cm) 152 152 152 152 152 152
Rata max. de urcare (%) 20 20 20 20 20 20
Lungime x lăţime x înălţime (mm) 2410x1630x1500 2410x1630x1500 2410x1630x1500 2410x1630x1500 2410x1630x1500 2410x1630x1500
Greutate funcţională (kg) 1593 1593 1585 1585 1435 1427
CARACTERISTICI
Volan şi scaun reglabile • • • • • •
Indicator al nivelului de combustibil • • • • • •
Faruri • • • • • •
Far de siguranţă cu lumină albastră • • • • • •
Scaun ergonomic pentru şofer • • • • • •
Frăna de mănă • • • • • •
Sistem de descărcare cu înălţime variabilă • • • • • •
ECHIPAMENT STANDARD
Filtru Panel ULTRA-WEB CELLULOSE 8-24-04139-1 8-24-04139-1 8-24-04139-1 8-24-04139-1 8-24-04139-1 8-24-04139-1
Mătură laterală poly 41 grade 56508498 56508498 56508498 56508498 56508498 56508498
Suport braţ numai stănga 7-03-04250 7-03-04250 7-03-04250 7-03-04250 7-03-04250 7-03-04250
Trusă alarmă de rezervă 56507023 56507023 56507023 56507023 56507023 56507023
Trusă roţi cu spumă 56507037 56507037 56507037 56507037 56507037 56507037
Trusă comutare-prezenţă operator 56107668 56107668 56107668 56107668 56107668 56107668
Opţiune direcţie basculare 56107810 56107810 56107810 56107810 56107810 56107810
Lumină galbenă cabină 56508825 56508825 56508825 56508825
Lumină galbenă fără ohg 56507038 56507038
Mătură principală proex-sărmă 56507424 56507424 56507424 56507424 56507424 56507424
NR. ARTICOL 56383691 56383690 56383693 56383692 56107513 56107512

SW8000 este in clasa celor mai avansate și 
inovatoare echipamente de măturat  industriale. Cu 
extraordinara lățime de măturare de 2 metri, SW8000 
vă permite să măturați și să curățați suprafețe mari, 
precum parcări, depozite și pardoseli de fabrică.

Echipamente de curățenie profesională care nu dezamăgesc- 
niciodată!

SW8000 – Echipamente de măturat cu om la bord cu 
pompă hidraulică

• Funcția unică DustGuard ™, ce pulverizează o 
perdea fină de umezeală pe măturile frontale și 
laterale, controlează eficient praful aerian pentru 
un mediu mai curat. 

• Calea de măturare  principală de 1,3 metri 
este cea mai largă din industrie, oferindu-vă 
performanțe mai bune și curățare mai rapidă. • 
Cu măturile laterale, lățimea totală de curățare a 
SW8000 este de 2 metri. 

• Capacele din polietilenă oferă o protecție 
ridicată la volan și chiar absorbția denivelărilor. 
În același timp, acestea sunt complet reciclabile 
în conformitate cu politica Nilfisk de protecție a 
mediului



Prezentare generală a accesoriilor: măturătoare comerciale

Mătura principală 
naturală
Pentru aplicaţii cu praf fin, 
pardoseli sensibile şi covoare

Protecţie mătură laterală
Protejează măturile laterale 
ale aparatului

Trusă pentru covoare
Benzi care nu lasă urme, mături principale şi laterale din 
fibre naturale, pre-filtru. A se utiliza la măturarea covoarelor

Mătura principală 
oţel+PPL
Populară pentru măturarea  
în interior şi exterior

Încărcător integrat
Pentru bateriile umede şi cele 
cu gel

Far
Poate fi amplasat pe partea 
din faţă a aparatului de 
măturat pentru o vizibilitate 
mai bună

Benzi care nu lasă urme
Benzi pentru măturarea pardoselilor foarte sensibile

Perie, trusă partea stângă
Duce murdăria şi resturile în calea măturii principale. Măreşte 
calea totală de măturare şi, drept urmare, productivitatea 
aparatului de măturat

Girofar
Atrage atenţia asupra  
aparatului în mediul său  
de acţiune

Filtre
Filtru din hârtie: bun în medii uscate, cu mult praf Poliester: 
Excelent în medii umede, poate fi spălat, uscat şi reutilizat

Protecţie deasupra
Pentru siguranţa sporită a operatorului, în special în 
depozite şi industrie
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Prezentare generală a accesoriilor: măturătoare industriale

Mătură principală naturală
Material excelent pentru controlul prafului şi 
măturarea resturilor f ine, însă se uzează 
mai repede decât alte materiale

Scaun cu suspensii
Scaun confortabil cu suspen-
sie reglabilă în funcţie de 
greutatea operatorului

Mătură principală ppl+oţel
Populară pentru măturatul în interior şi exterior

Protecţii colţ faţă
Protejează partea din faţă a 
aparatului

Mătură principală PPL
Colectare superioară a nisipului, pietrişului şi 
murdăriei. Mai puţin agresivă pe pardoseală în 
comparaţie cu PPL+oţel

Aspirator murdărie
Potrivit pentru curăţarea  
spaţiilor greu accesibile precum 
platformele, sub scări sau sub 
rafturi, etc.

Cauciucuri solide, super-elastice
Nu pot f i străpunse, utilizate în special în industriile 
cu aşchii metalice sau cuie

Trusa dustguargtm
Pentru a controla praful din 
aer pe măturile laterale

Lumină de lucru frontală
Luminile din faţă şi din spate 
luminează zonele de interes 
unde farurile nu ajung

Protecţie deasupra
Pentru siguranţa sporită a 
operatorului, în special în 
depozite şi industrie

Lumină de lucru spate Orificiu aer ridicat
Ridică nivelul orificiului de aer 
pentru motor. Utilizat în medii 
cu foarte mult praf

157,853 
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DATE TEHNICE FM400 L

Putere nominală (W) 1100
Nivel presiune sonoră la 1.5 m  
(dB(A)ISO 3744) 59

Diametru perie/pad (mm) 430
Viteză perie/pad (RPM) 180
Cuplu perie (nm) 63
Lungime cablu (m) 15
Înălţime cu carcasă motor (mm) 323
Înălţime cu mâner vertical (mm) 1236
Greutate (kg) 37
Lungime x lăţime x înălţime (mm) 572x445x1236
CARACTERISTICI
Spălare prin pulverizare •
Şamponare mochete •
Sablare •
Suport cablu •
Mâner ergonomic •
Suport mufă integrat •
Schimbare uşoară a cablului •
NR. ARTICOL 56380056

Echipamentele FM400 L au perie/ pad cu diametrul 
de 43 cm și sunt proiectate pentru uz în conditii 
medii, utilizare confortabilä. Frecarea, curățarea prin 
pulverizare și spălarea podelelor dure se realizează 
eficient și rapid.

Spălarea şi frecarea silenţioasă a pardoselilor dure – sarcina este 
îndeplinită rapid şi eficient

FM400 L – Echipamentul tip Monodisc cu viteză mică

• Prețuri competitive: calitatea Nilflsk la preturi 
extrem de competitive 

• Inaltă performanță: spălare la viteză mare sau 
lustruire

• Design: design Nilfisk, economii de costuri și 
manevrare ușoară

• Accesorii obișnuite: Simplitate și ușor de utilizat
• Caracteristici îmbunătățite: Cârlig de cablu pentru 

operator, roți mari, depozitare ușoară a cablurilor, 
mâner ergonomic și siguranță îmbunătățită

• O gamă completă de accesorii opționale potrivite 
diferitelor sarcini specifice
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DATE TEHNICE FM40 H

Putere nominală (W) 1500
Nivel presiune sonoră la 1.5 m  
(dB(A)ISO 3744) 61

Diametru perie/pad (mm) 430
Viteză perie/pad (RPM) 410
Cuplu perie (nm) 36
Lungime cablu (m) 15
Înălţime cu carcasă motor (mm) 323
Înălţime cu mâner vertical (mm) 1236
Greutate (kg) 40
Lungime x lăţime x înălţime (mm) 572x445x1236
CARACTERISTICI
Suport cablu •
Perie cu pornire/oprire •
Perie deviaţie •
Mâner ergonomic •
Cablu cu vizibilitate mare •
Suport mufă integrat •
Transmisie pe curea •
NR. ARTICOL 56380058

• Caracteristici îmbunâtâtite: cârlig de cablu, suport 
de ftecher, rôti mari, înlocuire ufoarâ a cablului, 
mâner ergonomie fi sigurantâ sporitâ 

• O gamâ complets de accesorii optionale pentru 
diferite sarcini speciflce

IIdeal pentru lustruirea de mare viteză și curățarea 
prin pulverizare a pardoselilor dure. Echilibrul echipa-
mentului este excelent, iar construcția solidă din alu-
miniu oferă durabilitate și durată de viață prelungită.

Rezultate excelente obținute la lustruirea cu viteză mare şi spălarea 
prin pulverizare a pardoselilor dure

FM400 H – Echipamente tip Monodisc cu viteză mare

• Prețuri competitive: calitatea Nilflsk la preturi 
extrem de competitive 

• Inaltă performanță: spălare la viteză mare sau 
lustruire

• Design: design Nilfisk, economii de costuri și 
manevrare ușoară

• Accesorii obișnuite: Simplitate și ușor de utilizat
• Caracteristici îmbunătățite: Cârlig de cablu pentru 

operator, roți mari, depozitare ușoară a cablurilor, 
mâner ergonomic și siguranță îmbunătățită

• O gamă completă de accesorii opționale potrivite 
diferitelor sarcini specifice
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DATE TEHNICE FM400 D

Putere nominală (W) 1100/1500
Nivel presiune sonoră la 1.5 m  
(dB(A)ISO 3744) 61

Diametru perie/pad (mm) 430
Viteză perie/pad (RPM) 185/370
Cuplu perie (nm) 58/40
Lungime cablu (m) 15
Înălţime cu carcasă motor (mm) 323
Înălţime cu mâner vertical (mm) 1236
Greutate (kg) 40
Lungime x lăţime x înălţime (mm) 572x445x1236
CARACTERISTICI
Şamponare mochete •
Putere duală •
Perie deviaţie •
Mâner ergonomic •
Cablu cu vizibilitate mare •
Suport mufă integrat •
Transmisie pe curea •
NR. ARTICOL 56380061

FM400 D oferă posibilitatea de a avea viteza de rota-
tie de 185 sau 370 rpm, pentru o întretinere uşoară a 
tuturor tipurilor de pardoseli și eflcientă din punct de 
vedere al costurilor.
Construit pentru utilizare in conditii standard si medii, 
acest exhipament poate oferi și curățare prin pulveri-
zare sau şlefuire la viteză mare.

Întreţinere ieftină pentru orice fel de pardoseli

FM400 D – Echipament tip monodisc cu două viteze

• Prețuri competitive: calitatea Nilflsk la preturi 
extrem de competitive 

• Inaltă performanță: spălare la viteză mare sau 
lustruire

• Design: design Nilfisk, economii de costuri și 
manevrare ușoară

• Accesorii obișnuite: Simplitate și ușor de utilizat
• Caracteristici îmbunătățite: Cârlig de cablu pentru 

operator, roți mari, depozitare ușoară a cablurilor, 
mâner ergonomic și siguranță îmbunătățită

• O gamă completă de accesorii opționale potrivite 
diferitelor sarcini specifice
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DATE TEHNICE BU500

Clasa de protecţie / protecţie ip IPX0
Putere nominală (W) 1100
Nivel presiune sonoră la 1.5 m  
(dB(A)ISO 3744) <70

Diametru perie/pad (mm) 510
Presiune perie/pad (g/cm²) 10
Viteză perie/pad (RPM) 1500
Cuplu perie (nm) 12
Lungime cablu (m) 15
Înălţime cu carcasă motor (mm) na
Înălţime cu mâner vertical (mm) 1261
Greutate (kg) 41
Lungime x lăţime x înălţime (mm) 824x566x1261
CARACTERISTICI
Suport cablu •
Mâner ergonomic •
Mâner pliabil •
Cablu cu vizibilitate mare •
Schimbare uşoară a cablului •
Transmisie pe curea •
Lustruire •
NR. ARTICOL 56380063

Aparatul de lustruit BU500 este un aparat cu acți-
onare pe curea la o turație de 1500 rpm. Prezintă 
ergonomie îmbunătățită la utilizare și transport, prin 
adăugarea de caracteristici speciale precum mânerul 
ergonomic, siguranța fuzibilă, suport de pad integrat, 
cablu de 15 m, construcție robustă.

Uşurinţă la utilizare şi fiabilitate la un preţ competitiv

BU500 – Echipament de lustruit cu cablu

• Prețuri competitive: calitatea Nilflsk la preturi 
extrem de competitive

• Viteza extrem de mare face pardoselile perfect 
strălucitoare 

• Design comun: Imaginea Nilflsk pentru client este 
îmbunătăţită, cu economii de costuri şi reducerea 
complexităţii

• Accesorii comune: Uşor de utilizat 
• Caracteristici îmbunătăţite: cârlig de cablu, suport 

de ştecher, sigurantâ, înlocuire uşoară a cablului, 
mâner ergonomic
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DATE TEHNICE BU800

Clasă de protecţie IPX4
Putere totală 1500
Nivel de zgomot (dB(A)) la 1.5 m  
(dB(A) ISO 3744) 68

Diametru perie/PAD 508
Presiune pe perie Automatic
Viteză rotaţie perie 1500
Greutate 79
Lungime x lăţimexînalţime 1270x580x1050
CARACTERISTICI
Colectare de praf •
Roţi ce nu lasă urme pe pardoseală •
Regulator de presiune •
Punte flotantă •
Mâner ergonomic •
ECHIPAMENTE STANDARD
Incărcator baterii 36V 21A 41036A
NR. ARTICOL 56383526

BU800 reprezintă cele mai avansate mijloacele din 
punct de vedere tehnic de restabilire și menținere a 
stralucirii podelei lucioase. Cele mai multe caracteris-
tici fac operarea mai ușoară decât oricând, adăugat 
considerente de siguranță pasivă și (opțional) de 
control al prafului activ.

Pentru pardoseli medii / mari, nimic nu se compară  
cu acesta masina de lustruit

BU800 – Echipament de lustruit impins cu baterie

• Controalele simple și designul redus fac ca  
unitatea să fie mai ușoară și mai sigură

• Presiunea padului autoreglabil elimină nevoia  
de ajustări și reduce erorile operatorului

• Puntea de lustruit se ridică automat când motorul 
este oprit pentru o protecție mai bună a pardoselii

• Încărcătorul de baterii de la bord economisește 
timpul de funcționare și oferă confort

• Excelent in controlul prafului activ cu filtrarea 
HEPA opționala pentru zonele sensibile de praf



Prezentare generală a accesoriilor: discuri şi aparate de lustruit

Pduri eco Nilfisk pentru strălucire

Rezervor soluţie
Pentru curăţare

Trusă sticlă pentru 
pulverizare
Pentru curăţare prin  
pulverizare

Garnitură praf
Folosită împreună cu 
unitatea de aspirare (în 
medii uscate)

Generator spumă
Pentru metoda de curăţare 
a covoarelor cu spumă 
uscată

Paduri moi
Verde portocaliu: şlefuire  
la viteză mare
Bej: şlefuire la viteză mică
Alb: curăţare prin pulverizare / 
şlefuire

Paduri medii
Verde: curăţare
Roşu: curăţare fină/ curăţare 
prin pulverizare

Paduri aspre
Negru: curăţare
Maro: curăţare
Albastru: curăţare şi 
frecare

Perie pardoseli dure
Pentru curăţare în condiţii 
medii/grele

Sistem satelit CU 5 Perii
Disponibil cu diametre şi 
materiale diferite (numai 
pentru 510 B/B3)

Suporturi paduri
Viteză mică
Viteză mare
Flexi

Fibră naturală
Pentru covoare

Perie pentru condiţii 
grele
Pentru curăţare în profun-
zime, îndepărtarea petelor 
dificile şi curăţare

Trusă aspirare
A se folosi la colectarea şi/
sau controlul prafului

49



50

DATE TEHNICE ES300

Putere nominală (W) 1824
Lăţime utilă (mm) 410
Lăţime aspirare (mm) 480
Presiune pompa (bar/psi) -/120
Viteză perie (RPM) 1950
Rezervor soluţie/colectare (l) 34/26.5
Nivel presiune sonoră la 1.5 m  
(dB(A)ISO 3744) 68

Lungime x lăţime x înălţime (mm) 711x489x813
Putere motor aspirare (W) 1119
Motor perie (W) 249
Greutate brută (gvw) (kg) 46.3
Lăţime bază aspirare in. (cm) 48
Putere de aspiratie a apei (cm) 3048
CARACTERISTICI
Maner ajustabil •
Scoaterea periei fără unelte •
Îndepărtare element aspirare fără unelte •
Spălare pardoseli dure •
Capac detaşabil •
Mâner ergonomic •
Rezervor soluţie cu sistem  
de scurgere uşoară •

ECHIPAMENTE STANDARD
Ansamblu perie 16 56265044
NR. ARTICOL 56265503

Următorul nivel in spălarea covoarelor - ES300

ES300 – Echipament portabil de curățat covoare

• Gura de aspirţie frontală face curăţarea mai 
uşoară 

• Rezervoarele de capacitate ridicată cu mâner 
încorporat ușurează incărcarea/descărcarea 
acestora 

• Mânerul ergonomic se adaptează înălţimii 
operatorului 

• Puntea de periere flotantă asigură un rezultat 
superior 

• Bazinele de apă cu capacitate ridicată asigură  
un timp de lucru indelungat

• Motorul de aspiraţie puternic ajută pentru  
o curăţenie și o uscare rapidă 

• Mânerul ajustabil il face usor de manevrat in 
spaţii inguste 

• Schimbarea rapidă între modurile de spălare 
• Roţi mari pentru manevrebilitate pe scări

Odată cu echipamentul ES300, Nilfisk a intrat într-o 
nouă eră în zona de curățare a covoarelor. Acest 
aparat este ideal pentru curățarea mochetelor / 
covoarelor in zonele cu trafic mediu și ridicat. ES300 
nu numai ca elimina murdaria și apa de pe covor, 
dar echipamentul respectă cele mai înalte standarde 
pentru a prelungi durata de viață ale acestora Pe 
lângă performanțele de curățare și productivitatea 
ridicată ES300 este un echipament ușor de operat.



Prezentar a accesoriilor: aparate pentru covoare

Trusă accesorii covor
Pentru AX 14. Pentru colţuri, sub mobilă şi pe pardoseli moi

Trusă lamele pardoseli dure
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DATE TEHNICE NILFISK SO4500 EU-UK

Tensiune / fază / frecvență / curent (V / ~ / Hz / A) 230-240/1/50/10
Funcția de vacuum Fără
Temperatura aburului in boiler (° C) 150
Capacitatea rezervorului de apă (l) 5,0
Volumul boilerului (l) 1,8
Rezervor de detergent (l) Fără
Dimensiuni, L x L x Î (mm) 420x320x460
Greutate (kg) 12
Lungimea furtunului (m) 4,0
El cablu (m) 10
CHARACTERISTICI
Cadru din oțel inoxidabil •
Monofazat •
Funcția Abur •
Boiler cu umplere continuă •
Comutator de comandă a aburului •
Oprire automată de siguranță •
ECHIPAMENT STANDARD
PERIE ROTUNDĂ 55MM 450000067
Lance de abur curbată 450000063
PERIE PENTRU DETALIERE 450000064
EXTENSIE TUB 450000057
PERIE TIP TALPĂ 450000058
PERIE COAT MARE PERIE 450000060
Lance de abur lungă 450000062
FURTUN DE 4 METRI NUMAI PENTRU ABUR 450000056
PERIE TRIANGULARA 450000059
Racleta pentru ferestre 450000061
NR. ARTICOL 45000000

O soluție compactă, ușor de utilizat in mediu 
comercial, SO4500 este dedicat pentru sarcinile 
de curățare ușoare până la medii. Potrivită pentru 
toate sectoarele industriale și pentru toate mediile 
în care recuperarea vidului nu este o cerință. Este 
ideal pentru aplicații ce necesită numai abur si care 
nu necesită substanțe chimice suplimentare pentru 
igienizare.

Cel mai simplu mod de a curăța cu abur

Nilfisk SO4500 - Echipamente profesionale de curățat cu abur

• Presiune de abur de 4,5 bar, cu boiler de 1,8 litri 
și rezervor de rezervă de 5 litri

• Utilizare continuă maximă: 6 ore, cu boiler cu 
umplere continuă

• Blocarea roților din față și oprirea automată a 
siguranței

• Construcție durabilă, din oțel acoperit cu pulbere



54

DATE TEHNICE NILFISK SV8000 EU-UK

Tensiune / fază / frecvență / curent (V / ~ / Hz / A) 230-240/1/50/13
Funcția de vacuum Inclusa
Temperatura aburului in boiler (° C) 170
Capacitatea rezervorului de apă (l) 5
Volumul boilerului (l) 3.3
Rezervor de detergent (l) No
Presiunea aburului (bar) 8
Dimensiuni, L x L x Î (mm) 800x400x820
Greutate (kg) 25,0
Lungimea furtunului (m) 4
El cablu (m) 10
CARACTERISTICI
Cadru din oțel inoxidabil •
Monofazic •
Funcția Abur •
Funcția de vacuum •
Boiler cu umplere continuă •
Comutator de comandă a aburului •
Oprire automată de siguranță •
ECHIPAMENT STANDARD
PERIE DE VAPOR ȘI VAC DE 150 MM 450000047
DUZĂ DE VAPOR ȘI VAC 150MM 450000046
LAMA DE VAPOR ȘI VAC DE 150 MM 450000048
RACLETĂ DE STICLĂ 250MM 450000036
INSERTIE DE Covoare 400MM 450000044
INSERTIE DE PERIE DE 400MM 450000042
TALPA PERIE DE 400MM 450000041
LAMELE RACLETĂ DE 400MM 450000043
INSTRUMENT DE SPATII INGUSTE 450000049
TUB DE EXTINDERE 450000031
FURTUN VAPOR ȘI DETERGENT 450000045
LANCE DE VAPORI LUNGĂ 450000050
LANCE DE VAPORI SCURTĂ 450000051
INSTRUMENT DE ASPIRARE A TAPISERIEI 450000037
NR. ARTICOL 45000002

Ideal pentru curățarea fără substanțe chimice în situ-
ații care necesită timp minim de încercare, SV8000 
echipat cu vid vă oferă o igienă optimă într-un ritm 
optim. Lasă orice spațiu de lucru igienizat, uscat și 
gata de utilizare într-un timp scurt, cu o capacitate 
semnificativă de recuperare, manevrabilitate și timp 
de rulare, permițându-i să facă față cerințelor zonelor 
largi

Echipament abur-vid pentru utilizare indelungată

Nilfisk SV8000 - Echipamente profesionale de curățat cu abur

• Presiune  abur de 8 bari, cu boiler de 3,3 L și 
rezervor de rezervă de 5 L

• Utilizare continuă maximă: 12 ore, cu boiler cu 
umplere continuă

• Rezervor de apă uzată detașabil, cu capac de 
blocare

• Gama largă de accesorii inclusă
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DATE TEHNICE NILFISK SDV4500 EU-UK NILFISK SDV8000 EU-UK

Tensiune / fază / frecvență / curent (V / ~ / Hz / A) 230-240/1/50/13 230-240/1/50/13
Funcția de vacuum Inclusa Inclusa
Temperatura aburului in boiler (° C) 150 170
Capacitatea rezervorului de apă (l) 2.5 5
Volumul boilerului (l) 1.8 3.3
Rezervor de detergent (l) 2.5 2.5
Presiunea aburului (bar) 4.5 8
Dimensiuni, L x L x Î (mm) 700x450x880 700x450x970
Greutate (kg) 30 40
Lungimea furtunului (m) 2.5 4
El cablu (m) 10 10
CARACTERISTICI
Monofazic • •
Funcția Abur • •
Funcția de detergent • •
Funcția de vacuum • •
Boiler cu umplere continuă • •
ECIPAMENT STANDARD
PERIE DE VAPOR ȘI VAC DE 150 MM 450000047 450000047
RACĂ DE VAPOR ȘI VAC DE 150 MM 450000048 450000048
RACLETĂ DE STICLĂ 250MM 450000036 450000036
INSERTIE PENTRU Covoare 400MM 450000035 450000044
INSERT DE PERIE DE ETAJ 450000033 450000042
TALPA PERIE DE 400MM 450000032 450000041
LAMELE RACLETĂ DE 400MM 450000034 450000043
INSTRUMENT DE SPATII INGUSTE 450000049 450000049
TUB DE EXTINDERE 450000031 450000031
FURTUN VAPOR ȘI DETERGENT 450000030 450000045
LANCE DE VAPORI LUNGĂ 450000050 450000050
LANCE DE VAPORI SCURTĂ 450000051 450000051
INSTRUMENT DE ASPIRARE A TAPISERIEI 450000037 450000037
NR. ARTICOL 45000004 45000006

Pregătită pentru utilizarea de produse chimice și 
echipate cu vacuum, modelele SDV certificate de 
laborator sunt construite pentru curățare și dezinfec-
tare multifuncțională. Oferind injecție cu detergent 
pe lângă curățarea standard cu abur, ambele modele 
facilitează dezinfectarea și uscarea celor mai dure 
și periculoase medii. Modelul 4500 cu capacitate 
mai mică este ideal pentru utilizarea pe durată mai 
scurtă, în timp ce modelul 8000 de dimensiuni com-
plete poate fi utilizat până la 12 ore fără pauză.

Mașina de curățat cu abur

Nilfisk SDV - Produse de curățat cu abur profesionale

• Presiune de 4,5 bari (SDV4500) sau presiune de 
8 bari (SDV8000), cu o capacitate a boilerului de 
1,8 L sau respectiv 3,3 L

• Utilizare continuă maximă: 6 ore (SDV4500) sau 
8 ore (SDV8000) cu boiler cu umplere continuă

• Sistem de injecție cu detergenți pentru igienizare 
certificată de laborator

• Rezervor de apă uzată detașabil, cu capac de 
blocare
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Eco Pads
- pardoseli mai curate, mediul protejat
Cu padurile Eco vă oferim un mod ecologic de a spori mecanic şi a menţine luciul 
pardoselilor dvs. Padurile Eco sunt disponibile în 8 variante pentru cele mai comune 
suprafeţe de pardoseală, precum terrazzo, piatră naturală, beton, vinil şi epoxidice.  
Padurile Eco sunt realizate 100% din material cu fibre sintetice reciclat (poliester),  
sursa principală de materiale fiind sticlele reciclate de suc şi de apă!

ALBASTRU – PAD PENTRU CURĂŢENIE
Padul albastru pentru curăţenie este realizată din fibre de poliester, având o textură semideschisă
neţesută şi este special proiectat pentru frecare umedă în condiţii medii sau curăţare prin pulverizare în
condiţii grele. A se utiliza cu soluţie de curăţare neutră pentru îndepărtarea straturilor vechi şi murdare de
finisaj. Acest produs este folosit şi la frecarea pardoselilor dure, precum betonul, atunci când este utilizată
cu agenţii chimici de curăţare potriviţi. Îndepărtează agresiv murdăria persistentă şi urmele de uzură.
Ideale pentru viteze ale aparatului de până la 350 RPM.
MARO – PAD DE CURĂŢARE
Padul de curăţare maro este realizată din fibre de poliester, având o textură semideschisă neţesută şi este
pentru curăţare în condiţii medii. A se utiliza cu soluţie de curăţare a pardoselii pe bază de apă pentru
îndepărtarea finisajelor sau a straturilor uzate şi murdare ale pardoselii. A se utiliza la aparate electrice
standard pentru pardoseli sau la maşini de spălare-aspirare. Ideale pentru viteze ale aparatului de până la
350 RPM.

E-NEGRU – PAD DE CURĂŢARE
Padul de curăţare E-Negru este realizată din fibre de poliester, având o textură semideschisă neţesută.
Destinată clienţilor care doresc un pad neţesut mai des. A se utiliza cu soluţie de curăţare a pardoselii pe
bază de apă pentru îndepărtarea finisajelor sau a straturilor uzate şi murdare ale pardoselii. A se utiliza
la aparate electrice standard pentru pardoseli sau la maşini de spălare-aspirare. Ideale pentru viteze ale
aparatului de până la 350 RPM.

PAD PENTRU LUSTRUIRE
Padul roşu pentru lustruire este utilizat pentru curăţenie uşoară şi lustruire. Aceasta îndepărtează urmele
uşoare de uzură şi de murdărie, lăsând în urma un luciu puternic. A se utiliza la aparatele electrice standard
pentru pardoseli şi maşini de spălare-aspirare. Ideale pentru viteze ale aparatului de până la 800
RPM.

PAD DE ÎNDEPĂRTARE – PAD DE LUSTRUIRE LA VITEZĂ FOARTE MARE
Padul de lustruire la viteză foarte mare este realizat din fibre de poliester cu o textură neţesută. Se
foloseşte la lustruirea/şlefuirea pardoselilor până la un luciu puternic, pentru finisaje moi şi dure. Această
lavetă are o formulă specială care îi permite să îndepărteze eficient petele negre şi să redea luciul într-un
singur pas. Ideale pentru viteze ale aparatului de până la 3000 RPM.

ALB – PAD PENTRU SUPER ŞLEFUIRE
Pad alb de şlefuire pentru întreţinerea pardoselilor este realizat din fibre de poliester cu textură deasă
şi neţesută, lipită cu adeziv solid. Aceste paduri extrafine au fost realizate pentru şlefuirea pardoselilor
curate şi uscate. A se utiliza pe uscat sau cu o pulverizare fină de apă pentru a produce un aspect lucios
umed pe pardoselile nou finisate. A se utiliza la aparate electrice standard pentru podele şi maşini de
spălare-aspirare. Ideale pentru viteze ale aparatului de până la 1000 RPM.

E-VERDE – PAD DE FRECARE
Padul de frecare E-verde este realizată din fibre de poliester, având o textură semideschisă neţesută şi
este pentru frecare în profunzime. A se utiliza cu soluţie de curăţare la frecarea pardoselilor dure. Aceast
pad va îndepărta în mod agresiv murdăria şi urmele de uzură de pe pardoselile foarte murdare. A se
utiliza la aparate electrice standard pentru pardoseli sau la maşini de spălare-aspirare. Ideale pentru
viteze ale aparatului de până la 350 RPM.

BRONZ – PAD DE LUSTRUIRE
Padul de culoarea bronzului pentru lustruire este un pad pentru întreţinerea pardoselilor şi este utilizat
pentru curăţenie uşoară şi lustruire. Aceasta îndepărtează urmele uşoare de uzură şi de murdărie,  
lăsând în urma un luciu puternic. A se utiliza la aparatele electrice standard pentru pardoseli, maşini de 
spălareaspirare. Ideale pentru viteze ale aparatului de până la 800 RPM.
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GAMA ECO DE PADURI PENTRU 
STRĂLUCIRE
PASUL 1 – ROŞU
Utilizaţi aceast pad pentru a îndepărta
suprafeţe vechi şi uzate şi a lăsa un 
finisaj mat

PASUL 3 – GALBEN
Pad pentru curăţenie zilnică ce îndepărtează
murdăria şi zgârieturile, lăsând în urmă o
suprafaţă satinată uşor de curăţat

PASUL 2 – ALBASTRU
Utilizaţi aceast pad pentru a  
îndepărta zgârieturile, crăpăturile  
şi neuniformitatea, lăsând în urmă  
un finisaj mat.

PASUL 4 – VERDE
Pad pentru curăţenia zilnică ce îndepărtează
murdăria şi zgârieturile, lăsând în urmă o
suprafaţă lucioasă.
Lustru uscat cu un aparat de mare viteză
pentru un finisaj lucios, în funcţie de tipul de
pardoseală.

Eco Brilliance Pads 
– Renovarea pardoselii în 4 pași
Cu sistemul Eco Brilliance de la Nilfisk puteți renova pardoseala în timpul curățeniei zilnice. 
Folosiți 4 pad-uri în 4 pași pentru a avea o pardoseala curată și strălucitoare. Cei 4 pasi 
trebuie repetați în același fel pentru a obține rezultatele dorite. 
Folosind acest sistem de pad-uri vă puteți renova pardoseala în timpul curățeniei zilnice reducând astfel timpul de închidere a producției și 
economisind bani. Aceste 4 pad-uri vă ajută la o renovare intensă a suprafeței. Înainte de a renova o suprafață, trebuie să aveți în vedere 
nivelul de trafic din zonă. Dacă aveți un trafic ridicat, trebuie sa vă decideți cât de strălucitoare trebuie să fie pardoseala, cu cât este mai
strălucitoare, cu atât are nevoie de întreținere suplimentară.

REZULTATE MAI BUNE
Sistemul Eco Brilliance de la Nilfisk, nu numai că economisește 
timp dar este și prietenos cu mediul și oferă rezultate mai bune
în comparație cu pad-urile clasice. Metoda a fost dezvoltată pentru 
suprafețe de beton sau piatră, dar dă rezultate bune și
pe linoleum sau suprafețe lucioase. Este potrivit pentru magazine 
și orice altă zonă cu trafic ridicat dar unde este necesară o
suprafață lucioasă și atractivă.

IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI
Combinația dintre pad-uri si apă curată oferă rezultate impecabile 
fără reziduuri. În zonele foarte murdare, sau de producție,
se poate adăuga detergent dacă este cazul. Aproape orice mașină 
de frecat-aspirat poate fi dotată cu sistemul EcoFlex pentru
spălare fără detergent și acționarea acestuia doar la nevoie.
• Renovează suprafețe vechi și deteriorate, redându-le strălucirea
• Face ca renovarea suprafețelor să fie mai economică
• Sistem simplu de renovare în timpul curățeniei zilnice
• Aduce pardoseala la nivelul de strălucire dorit.

CUM SĂ OBȚINEȚI O PARDOSEALĂ CURATĂ ȘI 
STRĂLUCITOARE 
Sistemul de 4 pad-uri, trebuie folosit in 4 pași, pentru a vă renova 
suprafața. Primul pas este pad-ul roșu și trebuie să treacă pe  
suprafață de 6 – 10 ori, depinde de suprafață, înainte de a trece  
la următorul. La fiecare pas se folosește apă și apa trebuie 
îndepărtată de fiecare dată. Pentru suprafețe mari, trebuie folosită 
o mașină de spălat-aspirat dar pentru suprafețe mai mici poate fi 
folosit și un monodisc și un aspirator umed-uscat.

AVEȚI NEVOIE DE O STRĂLUCIRE SUPERIOARĂ?
Dacă este nevoie de o strălucire superioară, la pasul 4 (cu pad-ul 
verde) se poate renunța la utilizarea apei și se poate folosi un 
monodisc cu turație mare, intre 300 și 2000 rotații/min. 

Astfel se va obține o suprafață ușor de curățat și foarte  
strălucitoare. Pentru a păstra acest nivel, trebuie ca și curățenia 
zilnică să fie făcută mai intens, în funcție și de trafic.
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Folosirea detergenţilor face curăţarea mai rapidă şi mai uşoară. Compuşii chimici descompun şi leagă particulele
de murdărie. Vă imaginaţi că aţi putea curăţa grăsimea şi uleiul de pe mâini sau vase fără săpun sau lichid de 
curăţare? Sigur că nu. Acelaşi principiu se aplică detergenţilor pentru utilizare împreună cu echipamente de 
curăţare.

Detergenţii oferă astfel beneficii importante:

•  Accelerarea procesului de curăţare.
•  Reducerea timpului şi, prin urmare, a costurilor cu forţa de muncă şi energia.
•  Reducerea consumului de apă prin reducerea timpului de curăţare.
•  Economisirea de bani!
•  Protejarea suprafeţelor: utilizarea detergenţilor într-un efort de a evita presiuni mai mari sau alte efecte de curăţare 

mecanice, lăsând suprafeţele intacte.
•  Calitate Certificată: Confirmată de către instituţii recunoscute pe plan internaţional.

De ce să folosiţi detergenţii Nilfisk:

•  Toate produsele au fost create de către Nilfisk.
•  Detergenţii Nilfisk sunt ecologici, 80% din agenţii tensioactivi sunt 100% biodegradabili în termen de 14 zile.
•  Unii detergenţi sunt formulaţi cu compuşi anti-coroziune care prelungesc durata de viaţă a echipamentului.
•  Toţi detergenţii sunt testaţi pe echipamentele noastre - asigurând faptul că piesele nu se corodează şi nu sunt 

deteriorate prin contactul cu substanţele chimice. Garanţia este astfel asigurată..

Nilfisk nu numai că asigură calitatea şi performanţa detergenţilor noştri, ci şi conformitatea cu cele mai noi legislaţii
precum REACH şi GHS.

De ce şi cum se folosesc detergenţii
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Produs Murdărie Domenii de aplicare Tehnică Ambalare Nr. articol

Po
de

le
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ur
e

QUICK FRESH SV1 • Curăţare zilnică a podelelor în hoteluri, restaurante, 4 x 2.5 L 105301659
Substanţă de curăţat pentru întreţinere, cu efect de reîmprospătare showroom-uri, clădiri de birouri, supermarket-uri, 10 L 105301657
Diluare: 1-5%; pH: 7 (1% soluţie) şcoli,săli expoziţii, pieţe bricolaj, etc. 25 L 105301658

WAX CLEAN SV1 • Curăţare zilnică a podelelor în hoteluri, restaurante, 10 L 105301683
Substanţă de curăţat pt. întreţinere, cu efect de luciu showroom-uri, clădiri de birouri, supermarket-uri, 
Diluare: 1-3%; pH: 7 (1% soluţie) şcoli,săli expoziţii, pieţe bricolaj, etc.

INTENSIVE SV1 • Diverse aplicaţii de curăţare pe o gamă largă de 4 x 2.5 L 105301646
Produs de curăţat universal. ■ suprafeţe în comerţ şi industrie. 10 L 105301644
Diluare: 3-10%; pH: 9.3 (1% soluţie) 25 L 105301643

220 kg 105301643
1000 kg 105301647

TORNADO SV1 ■ Curăţarea de bază a podelelor dure din comerţ şi 4 x 2.5 L 105301677
Produs de curăţat de bază. industrie pentru îndepărtarea de învelişuri, pelicule sau 10 L 105301675
Diluare: 3-10%; pH: 11 (1% soluţie) murdărie foarte mare. 25 L 105301676

220 kg 105301674

 
SPOT-EX SV1 ■ Curăţare podele în depozite, ateliere, 6 x 1 L 105301665
Substanţă îndepărtare urme zgârieturi cauciuc pieţe bricolaj, supermarket-uri, clădiri industriale 10 L 105301664
Diluare: aplicare curată; pH: 6 (1% soluţie) cu urme de stivuire şi cauciuc.

Po
de

le
 te

xt
ile

TOP WASH SV1 • Curăţare podele textile şi dure în clădiri de birouri, 4 x 2.5 L 105301673
Substanţă curăţare extracţie pulverizare. şcoli, hoteluri, restaurante, bănci, săli de 6 x 1 L 105301671
Diluare: 1-5%; pH: 8 (1% soluţie) expoziţii, etc. 10 L 105301672

În
gr

ijir
e 

PRO GLOSS SV1 ◆ Etanşare podele cu efect de luciu in şcoli, hoteluri, 10 L 105301654
Emulsie luciu podele showroom-uri auto, restaurante, supermarket-uri,
Diluare: aplicare curată; pH: 7 (1% soluţie) cabinete medicale, etc.

PROTECTOR SV1 ◆ Etanşare podele cu efect de luciu in şcoli, hoteluri, 10 L 105301655
Dispersie polimeri podele. showroom-uri auto, restaurante, supermarket-uri,
Diluare: aplicare curată; pH: 7 (1% soluţie) cabinete medicale, etc.

Pr
od

us
e 

au
xi

lia
re

FOAM STOP SV1 ◆ Combaterea spumei pentru operaţiuni de curăţare cu 6 x 1 L 105301642
Agent anti formare spumă. crearea unei cantităţi mari de spumă în rezervorul 
Diluare (rezervor ape reziduale): 0.05%; de recuperare.
pH: 7 (1% soluţie)

Detergenţi – Îngrijirea podelelor

Explicare simboluri: * Produs adecvat, dar nu pentru uz continuu. 
Vă rugăm să citiţi cu atenţie descrierea produsului!

■ Unsori, uleiuri, funingine, 
proteine, sânge

• Nisip, murdărie, ulei 
uşor şi grăsime

▼ Var, rugină, 
ciment

◆ Bacterii, viruşi, 
ciuperci 

◆ Îngrijire, conservare, luciu, 
protejare maşină
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DATA TEHNICE VP100

Puterea nominală (W) 880
Puterea de aspirare la capatul tubului (W) 192
Flux de aer (l/sec.) 30
Capacitate sac de praf (l) 8.5
Lungime x lățime x inalțime (mm) 340x320x340
Lungimea cablului (m) 8
Greutate (kg) 5.2
CARACTERISTICI
Depozitarea accesoriilor •
Depozitare cablu •
ECHIPAMENTE STANDARD
Furtun flexibil D32 147 0765 500
Duză perie D32 140 8244 500
Duză spati inguste D32 L153 negru 147 0146 500
Talpa Combi RD277 KIT 107411677
Kit filtru principale DSU8 ȘI DSU10 VA81235
Kit filtru motor Eagle E2 VA85064
Extensie tub otel D32 140 8246 040
NR. ARTICOL 50000470

VP100 este un aparat de curăţenie simplu şi eficient. 
Design modern, model intuitiv poate fi operat cu 
instructaj minim.

Aspirator simplu și ușor de utilizat - pentru curățenia generală de zi cu zi

VP100 – Aspiratoare comerciale uscate

• Comutator intuitiv de pornire / oprire
• Depozitare compactă a cablurilor
• Depozitare accesorii
• Inlocuirea simplă a pungii de praf
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VP300 – Aspiratoare comerciale uscate

DATA TEHNICE VP300 ECO HEPA EU VP300 HEPA BASIC EU VP300 HEPA EU1 VP300 HEPA EU2

Putere nominală (W) 400 800 800/400 800/400
Putere aspirare la capatul tubului (W) 110 215 215/110 215/110
Flux de aer (l/sec) 25 32 32/25 32/25
Capacitate sac praf (l) 10 10 10 10
Lungime x lățime x inaltime (mm) 395x340x390 395x340x390 395x340x390 395x340x390
Lungime cablu (m) 10 10 15 10
Greutate (kg) 5 5.5 5.5 5.5
CARACTERISTICI
Cablu detașabil • •
Sac de praf 1 buc • • • •
Cablu fix • •
Filtru HEPA • • • •
Viteze variabile • •
Filtru aspirare H13 • • • •
ECHIPAMENT STANDARD
Furtun flexibil D32 147 0765 500 147 0765 500 147 0765 500 147 0765 500
Tub de aluminiu extensie 011 6431 500
Tub telescopic 107403804
Tub telescopic de aluminiu 011 8130 500
Duză spatii inguste 107408039 107408039 107408039 107408039
Duză perie D32 140 8244 500 140 8244 500 140 8244 500
Duză spati inguste D32 L153 negru 147 0146 500 147 0146 500
Talpa combi RD295P W.CLIP 107417790 107417790
Talpa combi wo clip NA38 107418965
Talpa multi surface 32 MM 140 6700 540
Filtru sack  147 1432 500 147 1432 500 147 1432 500 147 1432 500
Filtru HEPA H13 147 1250 600 147 1250 600 147 1250 600 147 1250 600
Cablu alimentare set 10 m portocaliu 107402676
Cablu alimentare set 15 M portocaliu 107402901
Extension tube otel D32 140 8246 040
NR. ARTICOL 107415311 107415322 41600870 41600871

Gama Nilfisk VP300 este un aspirator standad, bine 
construit și durabil, pe care ne putem baza pentru 
curățenia de zi cu zi. Ideal pentru curățarea spațiilor 
de birouri, a camerelor de hotel,  a spațiilor de retail  
și in aplicații ușoare.  Gama Nilfisk VP300 are un 
nivel de filtrare de top avand un filtru de evacuare 
HEPA tip H13, ca standard pentru toate variantele. 
Acest lucru ajută la menținerea unei calități ridicate a 
aerului în mediul de curățare.

Aspirator de fiecare zi  – ușor de manipulat și design ergonomic 

• Prezintă cea mai bună capacitate de umplere în 
clasa de produs , ceea ce înseamnă mai puțin 
timp petrecut la schimbarea pungilor de praf

• Cântărește doar 5 kg, ceea ce face ușor deplasa-
rea dintr-un loc în altul

• Nivelul scăzut de presiune sonoră de la 58 dB (A) 
face mașina potrivită pentru curățarea în timpul 
zilei

• Nivel ridicat de filtrare avand filtru HEPA de eva-
cuare 

• Depozitare ușor accesibilă pentru accesorii și 
cabluri de alimentare

• Variantele selectate prezintă putere dublă de 
aspirare, utilizare adaptată într-o varietate mai 
largă de aplicații

• Cordon portocaliu detașabil in variantele selec-
tate

• VP300 poate fi transportat în siguranță și confor-
tabil, avand greutate redusa
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DATA TEHNICE VP930 ECO HEPA EU A++ VP930 HEPA Basic EU VP930 HEPA EU S2

Putere nominală (W) 400 760 760/400
Putere aspirare la capatul tubului (W) 120 240 240
Flux de aer (l/sec.) 26 33 33/26
Capacitate sac de praf (l) 15 15 15
Lungime x lăţime x înălţime (mm) 440x390x330 440x390x330 440x390x330
Lungime cablu (m) 15 15 15
Greutate (kg) 7.9 7.9 7.9
CARACTERISTICI
Sac de praf 5 buc. •
Container vopsit pe interior • • •
Filtru HEPA • • •
Două viteze •
EChIPAMENTE STANDARD
Tub flexibil de aluminiu D32 1,9 m 140 2782 500 140 2782 500 140 2782 500
Extensie tub de aluminiu 011 6431 500 011 6431 500
Tub telescopic de aluminiu 011 8130 500
Talpa combi RD295P W.CLIP 107417790 107417790
Talpa NA38 wo kit click 107418965
Duză spatii inguste 010 3098 500 010 3098 500
Foarte mic combi 011 3104 500 011 3104 500 011 3104 500
Filtru principal spuma GD930 140 1515 500 140 1515 500 140 1515 500
Filtru motor 140 1535 510 140 1535 510 140 1535 510
Filtru HEPA H13 147 1250 600 147 1250 600 147 1250 600
Sac de praf 5buc 140 7015 020
NR. ARTICOL 107415450 107415451 107415453

Aspiratorul Nilfisk VP930 este partenerul de încre-
dere pentru hoteluri, școli, birouri și spitale. Robust și 
stabil are o capacitate de colectare de 15 litri. Desig-
nul ingenios optimizează debiltul de aer reducand 
astfel consumul de energie si nivelul de zgomot, 
devenind astfel unul dintre cel mai silențioase aspira-
tore comeciale din lume.

Recunoscut pentru capacitatea de lucru – eficient și
fiabil în curățarea zonelor largi

GD 930 / VP930 – Aspiratoare comerciale uscate

• Nivel de zgomot redus
• Durabilitate remarcabilă cu un container robust 

din oțel
• Componente de calitate superioara
• Capacitate mare de umplere
• Filtrare HEPA H13 standard
• Sistem de depozitare a accesoriilor
• Container de otel si sac de 15litri
• Funcție cu 2 viteze
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DATA TEHNICE VP600 ECO HEPA VP600 HEPA BASIC EU VP600 HEPA STD 2 EU VP600 HEPA STD 3 EU

Nivel de zgomot dB(A) IEC/EN 60355-2-69 70/74 62 74/70 74/70
Putere nominală (W) 330/550 730 730/330 730/330
Putere de aspirație la capătul tubului (W) 75/155 200 200/75 200/75
Flux de aer (l/sec) 24/28 30 30/24 30/24
Capacitate sac de pref (l) 10 10 10 10
Lungime x lățime x înălțime (mm) 480x300x270 480x300x270 480x300x270 480x300x270
Lungime cablu (m) 15 10 15 10
Greutate (kg) 7 7 7 7
CARACTERISTICI
Cablu detașabil • •
Sac de praf (1 buc) • • • •
Putere dubla • • •
Filtru HEPA • • • •
Derulator de cablu •
Măner ergonomic • • • •
ECIPAMENTE STANDARD
Furtun flexibil D32 147 0765 500 147 0765 500 147 0765 500 147 0765 500
Extensie tub de aluminiu 011 6431 500
Tub telescopic de aluminiu 011 8130 500 011 8130 500 011 8130 500
Duză spatii inguste 107408039 107408039 107408039 107408039
Duză perie D32 140 8244 500 140 8244 500 140 8244 500 140 8244 500
Duză protectie neoprene NE10 107413075 107413075
Talpa combinata NA38 wo kit click 107418965
Talpa suprafete multiple 32 MM 140 6700 540
Filtru HEPA H13 147 1250 600 147 1250 600 147 1250 600 147 1250 600
Filtru BASIC 107413056 107413056 107413056 107413056
Set cablu detasabil 15M portocaliu EU 107402901 107402901
Modul de putere detach EU 107413044 107413044
Modul de putere fixat EU 107413043
Modul de putere rewinder EU 107413048
NR. ARTICOL 107418540 107418541 41600860 41600861

Nilfisk VP600 este alegerea eficientă pentru aplicații 
cum ar fi hoteluri, restaurante, birouri și instituții. 
VP600 oferă o gamă largă de caracteristici care se 
potrivește cu sarcina dvs. de curățare. Varianta cu 
alimentare electrică puteti să eficientizați procesul 
de curățare.

Curățare eficientă și ecologică - folosind caracteristici inovatoare 

VP600 – Aspiratoare comerciale uscate

• Echipate cu motoare 330W / 550W sau 730W/ 
330W avand clasa energetica între A ++ și A

• Funcție de viteză dublă pentru consum optim de 
energie și performanțe de curățare

• Filtru de evacuare HEPA standard
• Închidere magnetică nouă a compartimentului de 

praf care asigură fiabilitate ridicată și ușurință în 
utilizare

• Disponibil cu cablul standard, cablul detașabil 
sau cu derulator de cablu

• Cel mai silențios din clasa sa
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DATE TEHNICE VP600 cu baterie VP600 cu baterie EU  
(2 baterii)

VP600 cu baterie - Fara 
Incarcator

Putere maximă (W) 650 650 650
Putere de aspiraţie la capatul tevii (W) 45/116 45/116 45/116
Debit de aer (l/sec) 21.7/26.7 21.7/26.7 21.7/26.7
Capacitate sac de praf 8 10 10
Lungime x lăţimexînalţime 480x300x270 480x300x270 480x300x270
Greutate (kg) 7.2 7.2 7.2
Greutate cu baterii (kg) 10
Capacitate baterie (Ah) 7.8 7.8
Nivel de zgomot la 1,5 m cu duză (dB(A) ISO 11203) 55/61
Putere consumată 190/465
Timp de functionare a bateriei (min.) 60/30 60/30 60/30 n/a
Timp de incarcare a bateriei (min.) 40 ≤ 40 ≤ 40 60/30
Tip filtru HEPA H13 H13 H13
CARACTERISTICI
Sac de praf (1buc) • • •
Versiune pe baterie • • •
Filtru HEPA H13 • • •
ECHIPAMENTE STANDARD
Furtun CPL D32 147 0765 500 147 0765 500 147 0765 500
Duză multisuprafaţă 140 6700 540 107408039 107408039
Duză cu perie 140 8244 500 140 6700 540 140 6700 540
Duză combinată 107417790 140 8244 500 140 8244 500
Duză spaţii înguste 107408039 107417790 107417790
Filtru tip sac basic 107413056 107413056 107413056
Filtru HEPA H13 147 1250 500 147 1250 500 147 1250 500
Tub telescopic din aluminiu 011 8130 500 011 8130 500 011 8130 500
Încărcător rapid baterie LI 500W-EU 41600864 41600864
Baterie LI 36V 10S4P şi capac VP600B 41600869 41600869 41600869
NR. ARTICOL 41600821 41600901 41600900

• Durată de viață excepțională a bateriei. Tehno-
logia inteligentă Nilfisk monitorizează bateria 
de litiu de 36V atât în   timpul funcționării cât și în 
timpul incarcarii

• Cu un nivel de zgomot de doar 55db(A) este 
posibila aspirarea si in timpul zilei fara a deranja 
pe cineva

Nilfisk VP600 cu baterii este un aspirator flexibil cu 
doua viteze crescand astfel productivitatea datorită 
mobilității sale fără fir și timpului de aspirare de până 
la 60 de ani minute. Cu un timp de încărcare de 
numai 40 de minute aspiratorul vă oferă performanțe 
de curățare non-stop prin comutarea între două  
baterii de litiu de 36V.

Aspirare fara cablu electric la cel mai inalt nivel

VP600 Battery – Aspiratoare comerciale uscate

• Productivitate ridicata cu o durata a baterieii de 
pana la 60 de minute cu o incarcare completa

• Incarcarea rapida a bateriei in doar 40 de minute
• Performante remarcabile cu functia power boost 

pentru sarcinile grele
• Aspirarea cu baterii oferă o mai mare libertate
• Și mobilitate, pentru a aspira oriunde fara nevoia 

de energie electrică și traversarea sau derularea 
cablurilor

• Mediu de aspirare sigur, eliminand riscul ca cineva 
sa se impiedice de cablul electric
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DATA TEHNICE GD10 BACK HEPA EU GD5 BACK HEPA BASIC EU GD5 BACK HEPA EU

Putere maximă (W) 780 780 780
Capătul puterii de aspirație a tubului (W) 225 225 225
Flux de aer (l / sec.) 33 33 33
Capacitatea pungii de praf (l) 10 5 5
Lungime x lățime x înălțime (mm) 380x260x570 380x260x570 380x260x570
Lungimea cablului (m) 15 15 15
Greutate (kg) 5 4.5 4.5
CARACTERISTICI
Priză pentru duză electrică •
ECHIPAMENTE STANDARD
Duză pentru tapiterie 147 1236 500 147 1236 500 147 1236 500
Tub extension aluminiu 011 6431 500
Tub telescopic din aluminiu 011 8130 500 011 8130 500
Duză perie D32 140 8244 500 140 8244 500
Duză pentru crăpături neagră 22302100 22302100
Duză combinată 107417790 107417790 107417790
Filtru  sac 10L 147 1099 500
Filtru sac 5 L 147 1100 500 147 1100 500
Filtru HEPA H13 147 1250 600 147 1250 600 147 1250 600
Bretele Premium CPL 147 1246 510 147 1246 510
Bretele Standard CPL 147 1090 510
Trusă sac de praf 5L 5-P 147 1098 500
NR. ARTICOL 107417927 107417934 107417935

Sunt múlté lucruri care artrebui sá existe la un aspira-
tor purtat ín spate. Acesta ar
trebui sá fie ufor, cu distributie uniformá, ¡ar nivelul 
de zgomot ar trebui sá fie cát mai
mic posibil.
Versiunea pe baterii nu necesită conexiuni electrice, 
oferind astfel o mai mare libertate de a face curăţenie 
aproape oriunde. Cu un timp de funcţionare de până 
la 30 de minute la versiunea pe baterii şi cu extra 
baterii, maşina poate să fie utilizată în continuu. În 
acelaşi timp, puterea trebuie să fie suficientă pentru o 
curăţenie rapidă şi eficientă iar sacul de praf trebuie 
să fie suficient de mare pentru a se evita schimbarea 
deasă a acestuia. Fără aceste elemente de bază, 
aspiratorul tip rucsac ar fi neconfortabil şi nepractic.
Aspiratorul tip rucsac Nilfisk GD5/10 îndeplineşte 
aceste criterii şi chiar mai mult.

Curățare eficientă și comodă

GD5/10 BACK – Aspiratoare comerciale uscate

• Nivel scázut de zgomot pentru confortul operato-
rului fi curátenia ín zone sensibile la zgomot

• Filtrare buná cu optiunea cu filtrul HEPA
• Potrivit pentru a fi utilizat cu mána dreaptá sau cu 

mána stángá
• Containere de diferite márimi ín functie de utili-

zare
• Cablul detafabil de 15 m cu eliberare cu sigurantá 

ajutá la economisirea timpului
• Aspirator prietenos pentru mediu fi o centurá pro-

iectatá ergonomic pentru a reduce oboseala
• Disponibil ca versiune cu baterie pentru mai multá 

libertate de a face curátenie peste tót
• Bateriile ufor de folosit de utilizator ajutá la spori-

rea productivitátii, reducánd ín acelafi timp consu-
mul de energie
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DATE TEHNICE GD5 BATTERY

Putere maximă (W) 650
Putere de aspiraţie la capatul tevii (W) 45/116
Flux de aer (l / sec.) 21.7/26.7
Capacitate sac de praf 5
Lungime x lăţimexînalţime 240x330x755
Greutate (kg) 5.3
Greutate cu baterii (kg) 8
Capacitate baterie (Ah) 7.8 7.8/280.8
Nivel de zgomot la 1,5 m cu duză (dB(A) ISO 11203) 60/65
Putere consumată 190/465
Suprafata de filtrare (cm²) 1397 1397
Timp de incarcare a bateriei (min.) 40  ≤ 40
Timp de lucru pe baterii (min) 60/30
CARACTERISTICI
Sac de praf (1buc) •
Versiune pe baterie •
ECHIPAMENTE STANDARD
Furtun conic 147 1236 500
Duză multisuprafaţă 140 6700 540
Duză cu perie 140 8244 500
Duză combinată 107417790
Duză spaţii înguste 107408039
Filtru secundar 147 1095 500
Filtru tip sac basic 147 1100 500
Tub telescopic din aluminiu 011 8130 500
Încărcător baterie rapid LI 500W - EU 41600864
Baterie LI 36V 10S4P + capac baterie 41600872
NR. ARTICOL 41600841

Aspiratorul pe baterii Nilfisk GD 5 oferă tot ceea  
ce aveți nevoie pentru a face treaba mai repede  
– lăsând nevoia pentru cabluri și prize de curent în 
urma. Designul de tip rucsac vă va permite să lucrați 
cu ușurință! Fiind compact și mobil, Nilfisk GD 5 
se va ocupa în mod eficient de praful din spatiile 
restranse. aspiratorul GD5 cu baterii este alegerea 
ideală pentru cafenele, restaurante, magazine, cine-
matografe, săli de conferințe, dar si in trasnportul 
public

Aspirator de purtat in spate fara cablu electric

GD 5 Battery – Aspiratoare comerciale uscate

• Libertate maximă și mobilitate datorită aspira-
torului fără fir și design ergonomic de tip rucsac

• Productivitate ridicata cu o durata a baterieii de 
pana la 60 de minute cu o incarcare completa

• Incarcarea bateriei in doar 40 de minute
• Mediu de lucru mai sigur atat pentru oaspeți si 

vizitatori cat și pentru operator eliminand riscul  
de impiedicare in cablul electric

• Performante remarcabile cu functia power boost 
pentru sarcinile grele

• Nivel de zgomot foarte redus
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TECHNICAL DATA VU500 VU500

Sound power level dB(A) IEC/EN 60335-2-69 80 80
Rated power (W) 810 810
Suction power end of tube (W) 130 130
Airflow (l/sec.) 27 27
Dust bag capacity (l) 3.5 3.5
Length x width x height (mm) 330x318x1180 330x390x1180
Cable length (m) 10 10
Weight (kg) 8 8.5
FEATURES
Detachable cord • •
Compact design • •
Cable storage • •
No tool brush removal • •
Ergonomic handle • •
Hose storage holders • •
STANDARD EQUIPMENT
Furtun mobil 147 0950 500 147 0950 500
Duză spatii inguste D35 147 1203 500 147 1203 500
Filtru HEPA H13 147 1250 600 147 1250 600
Perie 12 200mm roșie 107407697 107407697
Perie 15 300mm 147 0930 510
Tub extensie 35MM 147 0851 500 147 0851 500
NR. ARTICOL 107418426 107418433

VU500 delivers exceptional cleaning performance 
in an easy to use, easy to maintain upright vacuum 
that is designed to withstand stringent environmental 
requirements.
Automatic, self-adjusting brush height ensures proper 
cleaning performance and maximum productivity 
especially when cleaning on the medium and low cut 
piles.

Performanțe excepționale de curățare pentru medii de lucru exigente

VU500 – Aspiratoare verticale

• Sistem de prindere al cablului
• Cablu de alimentare detasabil, pentru curâtare 

mai usoarâ
• Filtru HEPA certificat H13 este standard
• Nu necesitâ scule pentru înlocuirea periei
• Mâner pentru ridicare
• Bara de protecție, rezistente la rupere
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DATE TEHNICE GU700A

Putere nominală (W) 2250
Capacitate rezervor (l) 35
Putere aspirare la capătul tubului (W) na
Flux de aer (l/sec) 52
Aspirare la duză (kPa) 22.2
Capacitate sac de praf ( l ) 35
Lungime x lăţime x înălţime (mm) 1040x750x970
Lungime cablu (m) 23
Greutate (kg) 51
Lăţime utilă (mm) 640
CARACTERISTICI
Sistem a 3-a perie •
NR. ARTICOL 56330910

GU700A este o solutie verticalâ optimà pentru aspi-
rarea zilnicâ a zonelor extinse acoperite eu covoare. 
Acest aparat pentru conditii grele face ca operatiunile 
sà fie uşoare fi eficiente.

Aspirator vertical pentru condiţii grele care face curăţenia  
zilnică uşoară şi eficientă

GU700A – Aspiratoare verticale

• Calea de curâtare de 64 cm
• 2 motoare de aspirare care asigurà înalte  

performante de aspirare
• 1 motor pentru perie
• Furtun integrat şi tub pentru zone greu  

accesibile
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• Tuburi aspirare din otel inoxidabil
• Furtun de golire/scurgere
• Container din otel inoxidabil

DATE TEHNICE VL100-35 EU GO VL100-55 EU GO VL100-75 EU GO

Putere nominală (W) 1000 2000 2000
Putere aspirare la capătul tubului (W) 210 380 380
Flux de aer (l/sec) 31 52 52
Capacitate sac de praf ( l ) 18.2 28.1 44.4
Lungime cablu (m) 8 8 8
Greutate (kg) 10 20 20.5
Capacitate container ( l ) 35 55 75
CARACTERISTICI
Suport pentr tub • •
Sistem filtru dual • •
Depozitarea accesoriilor • •
Depozitare cablu • • •
Furtun scurgere • •
ECHIPAMENTE STANDARD
Furtun D32 1.9m cuplaj 107407308
Furtun D40 2.5m cuplaj 107407336 107407336
Duză pentru pardoseli D32 perie 107407311
Duză pentru pardoseli D40 perie 107407339 107407339
Duză cu perie D32 107407312
Duză pentru crăpături D32 107407334
Duză pentru crăpături D40 107408850 107408850
Filtru praf absorbant VA80119 VA80119
Tub prelungitor D32 - SS 107407309
Tub prelungitor D40 - SS 107407337 107407337
NR. ARTICOL 50000340 50000350 50000360

VL100 este alegerea perfectă atunci când este 
nevoie de o curățare eficientă si rapidă. Puternic, 
robust și fiabil acopera toate nevoile in aplicatiile  
de baza in medii umed uscate.

Aspirator simplu si compact pentru medii umed uscate

VL100 – Aspiratoare comerciale umed uscate
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DATE TEHNICE VL200 VL200 inox

Putere nominală (W) 1200 1200
Capacitate rezervor (l) 20 30
Putere aspirare la capătul tubului (W) 250 250
Flux de aer (l/sec) 48 48
Aspirare la duză (kPa) 23 23
Capacitate sac de praf ( l ) 14 14
Lungime x lăţime x înălţime (mm) 380x390x510 390x400x640
Greutate (kg) 7.5 10.5
CARACTERISTICI
Container inox •
Filtru textil lavabil • •
Curăţare filtru push&clean • •
Depozitarea accesoriilor • •
Depozitare cablu • •
Suport de furtun • •
Sac filtru textil 1 buc. • •
ECHIPAMENTE STANDARD
Furtun D32 1.9m cuplaj 107407308 107407308
Duză pentru pardoseli D32 bandă de cauciuc 107407310 107407310
Duză pentru pardoseli D32 perie 107407311 107407311
Duză cu perie D32 107407312 107407312
Duză pentru crăpături D32 107407334 107407334
Tub telescopic cu lungimea max. de 1130 mm 81906500 81906500
NR. ARTICOL 107406660 107406661

Nilfisk VL200 este un aspirator umed fi uscat ufor de 
utilizat, eu sistem de curâtare eu filtru Push&Clean 
fi eu depozitarea convenabilâ a accesoriilor. Un 
aparat mobil eu optiune cu container din inox, care 
face curâtenia zilnicâ ufoarâ fi convenabilâ. VL200 
este ideal pentru curâtenia la scarâ mai micâ din 
hoteluri, din cadrul serviciilor de curâtenie pe bazâ 
de contract, din centrele educative, de expozp fi de 
conferinte, precum fi din clâdirile publiée fi facilitâtile 
de productie fi industriale.

Aspirator compact şi comod pentru medii umede şi uscate

VL200 – Aspiratoare comerciale umed uscate

• Tehnologie de curâtare eu flltrul Push&Clean
• Filtru PET fleece care se spalâ, cu eflcientâ  

mare la flltrare
• Este disponibil fi flltrul certificat HEPA
• Sistem de accesorii MultiFit eu tub telescopic
• Depozitare convenabilâ a accesoriilor fi a  

cablului
• Functie de evacuare a aerului
• Optiunecu container dininox
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DATE TEHNICE VL500 35 BSF VL500 35 EDF

Putere nominală (W) 1350 1350
Capacitate rezervor (l) 35 35
Putere aspirare la capătul tubului (W) 250 250
Flux de aer (l/sec) 48 48
Aspirare la duză (kPa) 20 20
Capacitate sac de praf ( l ) 18 18
Lungime x lăţime x înălţime (mm) 460x420x730 460x420x730
Greutate (kg) 11.5 12.5
Suprafaţă filtru sac (cm²) 1051 -
Suprafaţă filtru umed (cm²) - 1051
Suprafaţă filtru cartuş (cm²) - 2070
CARACTERISTICI
Suport pentr tub • •
Sistem filtru dual •
Depozitarea accesoriilor • •
ECHIPAMENTE STANDARD
Furtun D32 1.9m cuplaj 107407308 107407308
Duză pentru pardoseli D32 perie 107407311 107407311
Duză cu perie D32 107407312 107407312
Duză pentru crăpături D32 107407334 107407334
Filtru cartuş 35L 107407297
Filtru sac 107407296
Filtru pentru medii umede 35l 107407299
Tub prelungitor D32 - SS 107407309 107407309
NR. ARTICOL 107405155 107405160

Viitorul aspiratoarelor pentru medii umede şi uscate

VL500-35 – Aspiratoare comerciale umed uscate

• Schimbare uşoarä a filtrelor cu un capac de  
motor cu balamale pentru a proteja aparatul  
ş¡ a accelera procesul

• Sistemul dual de filtrare permite aparatului sä 
cúrete atät in mediu umed, cät şi in mediu uscat, 
färä a trebui sä fie schimbat filtrul

• Conector de furtun reglabil, tub din inox, depozi-
tarea accesoriilor şi parcarea capätului

Seria de aspiratoare umede și uscate VL500 oferă 
performanțe și fiabilitate care asigură un cost total 
redus de proprietate și, în același timp, are carac-
teristici care fac sarcinile de curățare zilnică mai 
ușoare, mai rapide și mai sigure
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Nilfisk VL500 oferă o performanţă şi o durabilitate 
ridicată, deci un cost total de operare scăzut.  
Funcţiile şi accesoriile lui asigură o curăţenie zilnică 
mai rapidă, mai sigură şi mai uşoară

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

Putere nominală (W) 1350 1350 1350 2500 2500 2500
Capacitate rezervor (l) 55 55 55 55 55 55
Putere aspirare la capătul tubului (W) 200 200 200 200 200 200
Flux de aer (l/sec) 48 48 48 72 72 72
Aspirare la duză (kPa) 20 20 20 21 21 21
Capacitate sac de praf ( l ) 28 28 28 28 28 28
Lungime x lăţime x înălţime (mm) 840x620x1000 840x620x1000 660x620x890 840x620x1000 840x620x1000 660x620x890
Greutate (kg) 24.5 23.5 26.5 25.5 24.5 27.5
Suprafaţă filtru sac (cm²) - 1840 - - 1840 -
Suprafaţă filtru umed (cm²) 1840 - 1840 1840 - 1840
Suprafaţă filtru cartuş (cm²) 4410 - 4410 4410 - 4410
CARACTERISTICI
Putere duală • • •
Sistem filtru dual • • • •
Mâner pliabil pentru transport • •
Maner ajustabil • •
Depozitarea accesoriilor • • • • • •
Furtun scurgere • • • • • •
Basculare ergo • •
ECHIPAMENTE STANDARD
Furtun d40 2.5m cuplaj 107407336 107407336 107407336 107407336 107407336 107407336
Duză pentru pardoseli D40 perie 107407339 107407339 107407339 107407339 107407339 107407339
Duză pentru crăpături D40 107408850 107408850 107408850 107408850 107408850 107408850
Filtru cartuş 75L 107407300 107407300 107407300 107407300
Filtru sac 55-75L 107407304 107407304
Filtru pentru medii umede 75-55L 107407302 107407302 107407302 107407302
Suport de tub D40 107407335 107407335 107407335 107407335 107407335 107407335
Tub prelungitor D40 - SS 107407337 107407337 107407337 107407337 107407337 107407337
NR. ARTICOL 107407459 107405156 107405161 107407460 107405157 107405162

Viitorul aspiratoarelor pentru medii umede şi uscate

VL500-55 – Aspiratoare comerciale umed uscate

• Golirea containerului fără a fl nevoie să îndepăr-
tati capul motorului face utilizarea acestuia rapidâ 
şi uşoară, fără a exista riscul de deteriorare a 
componentelor principale

• Prin transferarea greutătii atunci când ridicati 
containerul, sistemul Nilfisk Ergo Tipping vă  
permite să gol¡í¡ un container umplut eu lichid 
fără prea multe eforturi

• Schimbarea uşoară a flltrelor cu capul articulât 
al motorului protejează aparatul şi accelerează 
procesul

• Cu sistemul său dual de flltrare, VL500 poate fl 
utilizat atât în medii umede, cât şi în medii uscate, 
fără a fl nevoie să schimbati flltrul
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Seria de aspiratoare umede și uscate VL500 ofera 
performanță și fiabilitate care asigură un nivel scăzut 
al costurilor de exploatare, fiin foarte usor si simplu 
de folosit. 

Viitorul in ceea ce inseamna aspirarea in medii umed uscate

DATE TEHNICE VL500 75-1 BSF VL500 75-2 BDF VL500 75-2 BSF VL500 75-2 EDF

Putere nominală (W) 1350 2500 2500 2500
Capacitate rezervor (l) 75 75 75 75
Putere aspirare la capătul tubului (W) 200 200 200 200
Flux de aer (l/sec) 48 72 72 72
Aspirare la duză (kPa) 20 21 21 21
Capacitate sac de praf ( l ) 44 44 44 44
Lungime x lăţime x înălţime (mm) 840x620x1000 840x620x1000 840x620x1000 660x620x1030
Lungime cablu (m) 10 10 10 10
Greutate (kg) 26 28 27 28.5
Suprafaţă filtru sac (cm²) 1840 - 1840 -
Suprafaţă filtru umed (cm²) - 1840 - 1840
CARACTERISTICI
Putere duală • • •
Sistem filtru dual • •
Mâner pliabil pentru transport •
Maner ajustabil •
Depozitarea accesoriilor • • • •
Furtun scurgere • • • •
Basculare ergo •
ECHIPAMENTE STANDARD
Furtun D40 2.5m cuplaj 107407336 107407336 107407336 107407336
Duză pentru pardoseli D40 perie 107407339 107407339 107407339 107407339
Duză pentru crăpături D40 107408850 107408850 107408850 107408850
Filtru cartuş 75L 107407300
Filtru sac 55-75L 107407304 107407304
Filtru pentru medii umede 75-55L 107407302
Suport de tub D40 107407335 107407335 107407335 107407335
Tub prelungitor D40 - SS 107407337 107407337 107407337 107407337
NR. ARTICOL 107405158 107407462 107405159 107405164

VL500-75 – Aspiratoare comerciale umed uscate

• Mâner cu eliberare rapidă pentru manevrarea 
ușoară și ergonomică a aparatului

• • Golirea containerului fără a fi nevoie să îndepăr-
tați capul motorului în fața lui rapidă cu ușurință, 
fără a exista riscul de deteriorare a componente-
lor principale

• Prin transferarea greutătii atunci cánd ridicati 
containerul, sistemul Nilfisk Ergo Tipping vă  
permite să goliţi un container umplut cu lichid fără 
prea multe eforturi

• Schimbarea uşoară a filtrelor cu capul articulât 
al motorului protejează aparatul şi accelerează 
procesul

• Cu sistemul său dual de filtrare, VL500 poate fl 
utilizat atăt în medii umede, căt şi în medii uscate, 
fără a fl nevoie să schimbati flltrul



Prezentare generală a accesoriilor

FILTRU HEPA
Pentru seria VL500

DUZE
Duză pentru tapiţerie, perie rotundă, cap cu crevase

DUZĂ ELECTRIC
Pentru covoare

FILTRU HEPA
Pentru VP 930

SAC DE PRAF
Sintetic

FILTRU SAC

DUZE PENTRU PODEA
Duze combinate şi pentru mai multe  
tipuri de suprafeţe

SAC DE PRAF
Din hârtie

TUBURI
Crom, oţel, aluminiu.
Telescopice sau simple

FURTUN
Pentru VP 930

FILTRU UMED ŞI USCAT
Pentru seria VL500
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DATE TEHNICE U.M. VHS120 VHS120 MC

Tensiune de alimentare V 230 230
Frecventa Hz 50 50
Clasa de protectie IP 44 44
Clasa de izolare Class I I
Putere nominala kW 2 2
Flux de aer la gura de aspirare L/min 5500 - 330 5500 - 330
Nivel maxim de vid kPa 21 - 210 21 - 210
Nivel de presiune sonora dB(A) 74 74
Capacitate container L 37 -
Capacitate Longopac L - 25
Filtru principal L Class Polyester M Class Polyester with glued seams
Suprafata de filtrare cm2 16000 16000
Filtru Hepa H14 cm2 - -
Diametru intrare aspirator mm 50 50
Lungime x latime x inaltime cm 560x570x1015 630x628x1300
Greutate kg 38 51

VHS120
Cel mai mic si mai puternic din cate au existat
Echipat cu un motor de 2kw modelul vhs120 este destinat aspirarii industriale atat in medii umede 
cat și in medii uscate. Compact si avand un container de 37 de litri, acesta, asigură performanțe 
excelente. VHS 120 este disponibil in variante de clasa de filtrare M sau H pentru aspirarea materi-
alelor toxice, variante in care este dotat și cu sistemul Longopac®

Aspiratoare industriale monofazate



Aspiratoare Industriale All-In-One

DATE TEHNICE Unitate VHS120 
#Curățenie generală

VHS120 FN
#Brutărie

VHS120 HC 
#Construcții

VHS120 CC GV
#metal - șpan

VHO200 
#metal - lichide

VHO200 
#Cramă

Tensiune alimentare V 230 230 230 230 230 230
Frecvență Hz 50 50 50 50 50 50
Clasă de protecție IP 44 44 44 44 44 44
Clasă de izolație Class I I I I I I
Putere nominală kW 2 2 2 2 2,4 2,4
Debit de aer fără furtun L/min 5200 5200 5200 5200 4500 4500
Debit de aer cu furtun m3/h 312 312 312 312 270 270
Nivel de vid kPa 21 21 21 21 23 23
Nivel de vid mbar 210 210 210 210 230 230
Nivel de zgomot dB(A) 74 74 74 74 70 70
Capacitate container L 37 37 - 37 - -
Capacitate Longo-Pack L - - 25 - - -
Capacitate lichid L - - - - 75 75
Capacitate șpan L - - - - 22 22

Tip filtru principal L Class Polyester L Class Polyester M Class Polyester 
With Glued Seams L Class Polyester - -

Suprafață filtru  
principal cm2 16000 16000 16000 16000 - -

Filtru HEPA  
upstream H14 cm2 - - 16000 - - -

Inlet mm 50 50 50 50 50 50
Lungime x Lațime x 
Înălțime mm 560x570x1015 560x570x1015 630x628x1300 560x570x1015 580x880x1230 580x880x1230

Greutate kg 38 38 53 38 60 60

Simplitatea este principalul concept  
din spatele gamei All-In-One
Vorbim despre simplitatea primirii combinației potrivite pentru aplicația dvs. Acum puteți alege 
între 6 modele diferite, construite în funcție de nevoile principale pentru 6 segmente de difuzare și 
echipate cu cel mai bun kit accesoriu care îmbunătățește eficiența aspiratorului dvs., făcându-l să 
devină soluția perfectă pentru dvs. Ce aveți de făcut? Doar să-l băgați în priză… și continuă să-ți 
faci treaba fără niciun grijă. Echipat cu recipientul separator de imersiune, care este soluția ideală 
atunci când praful combustibil trebuie recuperat.
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DATE TEHNICE U.M. S3B S2 S3

Tensiune de alimentare V 230 230 230
Frecventa Hz 50-60 50-60 50-60
Clasa de protectie IP 43 44 44
Clasa de izolare Class I I I
Putere nominala kW 3 2 3
Flux de aer la gura de aspirare L/min 8100 5500 8100
Nivel maxim de vid kPa 21 21.1 21.1
Nivel de presiune sonora dB(A) 75 70 71
Capacitate container L 50-100 40 50-100
Suprafata de filtrare cm2 19500 19500 19500
Diametru intrare aspirator mm 70 70 70
Lungime x latime x inaltime cm 79.5x60x127.5-157 80x60x123 80x60x130-158
Greutate kg 67-70 62 68-71

S2-S3

S3B

Primul aspiratror industrial digital si modular
2 sau 3 kW putere, cu motor " by-pass", modelele S2 si S3 pot aspira in regim umed-uscat. Sunt 
echipate cu un panou de control electronic ce controleaza eficient și in permanență nivelul de 
vacuum. Sunt disponibile cu rezervoare de 40, 50 sau 100 litri sau cu sistem de descarcare gravita-
tional (GU) cu saci din plastic sau cu sistem tip Longopac®.

Puternic si simplu
Cu putere de 2 sau 3 kW, cu doua sau trei motoare, aspiratoarele S3B pot absorbi materiale umede 
și uscate. Ele au fost gandite pentru zona de producție mecanizată, pentru a aspira resturi metalice, 
uleiuri și soluții de lubrifiere.

Aspiratoare industriale monofazate
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DATE TEHNICE U.M. VHS110 ATEX VHS110 CIID2

Tensiune de alimentare V 230 120
Frecventa Hz 50 60
Clasa de protectie IP 64 64
Clasa de izolare Class F F
Putere nominala kW 1.1 1
Flux de aer la gura de aspirare L/min 3600 2900
Nivel maxim de vid kPa 22 22
Nivel de presiune sonora dB(A) 76 76
Capacitate container L 37 37
Suprafata de filtrare cm2 10000 10000
Diametru intrare aspirator mm 50 50
Lungime x latime x inaltime cm 56x57x124 56x57x124
Greutate kg 42 44

VHS110 ATEX / ClassIIDiv2
Aspirator industrial monofazat cetrificat ATEX
Echipat cu un motor de 1.1kw VHS 110 ATEX este certificat pentru colectarea materialelor uscate  
in zone cu risc de explozie Z22. Datorită motorului fără perii, aspiratorul asigură performanțe ridicate 
pentru lucru in regim continuu. Sistemul inovativ PullClean asigura curatarea filtrului antistatic in timp 
ce aspiratorul funcționează. Opțional, se poate echipa cu filtrele HEPA 14 sau ULPA15 atunci cand 
praful aspirat este foarte fin.

Aspiratoare industriale monofazate
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DATE TEHNICE U.M. T30S CTS22 CTS40 CTT40

Tensiune de alimentare V 400 400 400 400
Frecventa Hz 50 50 50 50
Clasa de protectie IP 55 55 55 55
Clasa de izolare Class F F F F
Putere consumata kW 3 2.2 4 4
Flux de aer la gura de aspirare L/min 5830 5300 7000 8900
Nivel max de vid kPa 31 30 23 18
Zgomot dB(A) 70 62 65 71
Capacitate container L 50-100 50 50 50
Suprafata de filtrare cm2 19500 19500 19500 19500
Gura de aspirare mm 70 70 70 70
Lungime x Latime x Inaltime cm 60x98x125-153 105x60x125 105x60x125 105x60x125
Greutate kg 100-103 100 114 119

CTS 22 – CTS 40 – CTT 40

T30S

Compact, puternic si configurabil 
2,2 si 4 kW putere, ideale pentru aspiratie uscata. Modelele CTS au motorul  
cu canale laterale pentru un nivel de vid crescut si cu flux de aer redus, in timp  
de modelele CTT au o turbina puternica ce asigura un flux de aer crescut dar  
un nivel de vid mai redus. Dimensiunile reduse le fac usor de manevrat.

Cand puterea este esentiala
3kW putere, ideal pentru aspirare umed-uscata, este alegerea ideala pentru firmele de productie care isi doresc 
un aspirator cu un raport calitate/pret foarte bun. Este disponibil in 3 versiuni: 50 sau 100 de litri si cu sistem de 
descarcare gravitationala cu sac de plastic sau cu sistemul Longopac.

Aspiratoare industriale trifazate
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T22 – T40 – T40W – T75
Gandite pentru industria metalurgica
Cu puteri intre 2,2 si 7,5 kW, sunt potrivite pentru aspirare umed-uscata. Modele diferite pentru aplicatii diferite, 
modelul de 4kW in mod special este disponibil cu doua motoare laterale conectate in serie pentru un nivel de 
vid ridicat (modelul T40) sau conectate in paralel pentru un flux de aer sporit (T40W). Ideale pentru curatenia si 
intretinerea in fabrici.

DATE TEHNICE U.M. T22 T40 T40W T75 T22PLUS T40PLUS T40WPLUS

Tensiune de alimentare V 400 400 400 400 400 400 400
Frecventa Hz 50 50 50 50 50 50 50
Clasa de protectie IP 55 55 55 55 55 55 55
Clasa de izolare Class I I I F F F F
Putere consumata kW 2,2 4,3 4 7,5 2,2 4,3 4
Flux de aer la gura de 
aspirare

L/min 5250 5250 8150 8900 5250 5250 8150

Nivel max de vid kPa 30 46 30 35 21 36 19
Zgomot dB(A) 68 72 72 74 67 71 71
Capacitate container L 50-100 50-100 50-100 100 50-100 50-100 50-100
Suprafata de filtrare cm2 19500 19500 19500 35000 19500 19500 35000
Gura de aspirare mm 70 70 70 70 70 70 70
Lungime x Latime x 
Inaltime

cm 113x60x124-153 113x60x124-153 113x60x124-153 130X60X164 129x60x126-
154

129x60x126-
154

129x60x136-
164

Greutate kg 111-114 132-135 136-139 188 138 162 167

T22PLUS – T40PLUS – T40WPLUS – T40PLUS HE
Sanatatea si siguranta ca standard
Cu puteri intre 2,2 si 4,3 kW, pentru aspirare uscata. Aceasta serie a fost gandita pentru  
a spori gradul de siguranta al fabricilor, chair si cele care au materiale cu risc de explozie  
sau prafuri toxice (L-M-H). Motoarele cu canale laterale in serie asigura un vacuum ridicat, la modelele T22plus 
si T40plus, in timp de aceste moare sunt montate in paralel asigura un flux de aer marit, la modelul T40Wplus. 
Modelul T40 plus HE are rezultate spectaculoase cu un consum redus de energie si multumita motorului cu 
inductie produce un vid de 330mbar si un flux de aer de 270 m3/h – fara limita de putere, dar cu consum redus 
inca de la prima ultilizare. Toate modelele Tplus pot fi adaptate cerintelor.

Aspiratoare industriale trifazate
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DATE TEHNICE U.M. 3707 3707/10 3907 3907W 3907/18 3997 3997C 3997W 3997WC

Tensiune de alimentare V 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 400 400 400 400
Frecventa Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Clasa de protectie IP 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Clasa de izolare Class F F F F F F F F F
Putere totala kW 5,5 7,5 11 11 13 20 20 20 20
Debit de aer fara furtun L/min 8100 13500 8400 15300 18600 18600 18600 36000 36000
Nivel de vid kPa 35,3 24,5 43,1 29,4 29,4 60 60 43 43
Nivel de vid cu valva 
deschisa

kPa - - - - - 44 44 25 25

Nivel de zgomot dB(A) 78 78 78 78 78 79 79 78 78
Capacitate container L 175 175 175 175 175 175 175 175 175
Suprafata filtru cm2 35000 35000 35000 35000 35000/66000 66000 110000 98000 110000
Diametru intrare mm 100 100 100 100 100 100 100 120 120
Lungime x Latime x Inaltime cm 160x80x181 160x80x181 160x80x181 160x80x181 160x80x181 200x90x215 200x90x215 200x90x215 200x90x215
Greutate kg 291 305 411 324 360 650 697 650 697

 * Scuturatorul electric pentru filtru este standard

Seria 3707 – 3907
Putere nelimitata pentru aplicatii diverse
Cu puteri de la 5,5 la 13 kW, aceste aspiratoare industriale sunt potrivite pentru aspirare  
umed-uscata. Sunt puternice, robuste si rezistente, asa ca sunt ideale pentru aplicatii grele  
cu utilizare continua. Suprafata de filtrare mare si containerul de mare capacitate reduc timpii de  
oprire a aspiratorului. Modele diferite pentru aplicatii diferite: nivel de vid mare, debit de aer mare  
sau putere crescuta. Aceste aspiratoare sunt cerute in special in industria grea.

3997 – 3997W – 3997WC
Putere de prima clasa
Cu o putere de 22kW, aceste modele sunt potrivite pentru aspirare umed-uscata. Sunt  
potrivite pentru utilizare continua, uz intensiv si pot fi conectate chiar si la un sistem de  
aspiratie centralizat datorita puterii lor. Scuturatorul electric pentru filtru este standard.

Aspiratoare industriale trifazate
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DATE TEHNICE U.M. VHC110 VHC120 VHC200

Consumul de aer (NL/min) 630 1260 2650
Presiunea de lucru bar 4/7 4/7 6
Debit de aer fara furtun L/min 33 56 5600
Nivel de vid kPa 32.5 32.5 38
Nivel de zgomot dB(A) 71 72 70
Capacitate container L 37 37 50-100
Tip filtru principal “L” class Polyester Star filter “L” class Polyester Star filter
Suprafata filtru principal cm2 16000 16000 19500
Upstream hepa filter h14 cm2 16000 16000
Diametru intrare mm 50 50 70
Lungime x Latime x Inaltime cm 570x560x1010 570x560x1010 91x60x130-159
Greutate kg 37 37 67-70

*la o presiune de 6 bar

VHC110 - VHC120 - VHC200
Aerul comprimat, economisim resurse
Sunt proiectate să funcționeze in locurile unde energia electrică nu este disponibilă sau este interzisă, 
aceste modele sunt ideale pentru a recupera atât resturile solide cat și deversări de lichide.

Modelele VHC110 și VHC120 sunt echipate cu o nouă tehnologie, sistem de vid multietajat, pentru a 
asigura consumul minim de aer împreună cu performanțe bune. Modelul VHC200, cel mai mare model 
din gama, este soluția potrivită pentru aplicații de mare capacitate în care necesar un vacuum ridicat si 
flux de aer mărit. Gama este disponibilă în versiunea ATEX și EXP.

Aspiratoare industriale cu aer comprimat
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Aspiratoare Industriale pentru aditivi

DATE TEHNICE Unitate VHS110 Z22 
EXA IS

T22PLUS L100 LC 
Z22 EXA IS

T40WPLUS L100 
Z22 EXA IS

VHC110 Z1 EXA 
IS

VHC120 Z1 EXA 
IS

VHC200 L100 Z1 
EXA IS

Tensiune V 230 400 400 - - -
Frecvență Hz 50 50 50 - - -
Clasă protecție IP 64 65 65 - - -
Clasă izolație Class F F F - - -
Putere nominală kW 1.1 2.2 4 - - -
Consum de aer  
(industrial, 6bar)

Nl/min - - - 630 1260 2650

Presiune necesară bar - - - 4/7 4/7 6 Max
Flux de aer fără furtun L/min 3600 5250 8150 1980 3360 5580
Nivel de vid kPa 22 21 19 32.5 32.5 38
Nivel de zgomot dB(A) 73 67 71 71 72 70
Cantitate max de praf* L 4* 6* 6* 4* 4* 6*

Tip filtru principal Filtru Clasa M 
antistatic tip stea

Filtru Clasa M 
antistatic tip stea

Filtru Clasa M 
antistatic tip stea

Filtru Clasa M 
antistatic tip stea

Filtru Clasa M 
antistatic tip stea

Filtru Clasa M 
antistatic tip stea

Suprafață filtru principal cm2 10.000 19.500 35.000 10.000 10.000 19.500
Diementru intrare mm 50 70 70 50 50 70
Lungime x Lățime x 
Înălțime mm 560x570x1240 1290x600x1540 1290x600x1640 270x560x1240 570x560x1240 910x600x1590

Greutate kg 42 138 167 37 37 70

* Capacitatea maximă de colectare derivă din prezența sistemului de inertizare. Cerințele standardului local pot impune limite chiar mai stricte,  
în ceea ce privește cantitatea maximă de pulbere colectabilă

Aspiratorul industrial este un instrument important în fabricarea aditivilor, în special 
în timpul ciclurilor de lucru de schimbare și la sfârșitul procesului. Nilfisk a proiectat 
o gamă specifică de produse și soluții pentru acest segment, certificate de către 
terțe organisme notificate, în conformitate cu cele mai stricte reglementări Europene 
și Americane (BG109 și NFPA484 rev2018).
Gama include aspiratoare monofazate, trifazate și cu aer comprimat, echipate 
cu recipientul separator de imersiune, care este soluția ideală atunci când praful 
combustibil trebuie recuperat.
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DATE TEHNICE U.M. VHO200 ECO-OIL 13 ECO-OIL 22

Tensiune de alimentare V 230 230 400
Frecventa Hz 50 50 50
Clasa de protectie IP 44 43 55
Clasa de izolare Class I B F
Putere totala kW 2,4 1,3 2,2
Debit de aer fara furtun L/min 4500 2675 5100
Nivel de vid kPa 23 31,3 32,3
Nivel de zgomot dB(A) 70 70 71
Capacitate cos colectare L 22 30 30
Capacitate colectare lichide L 75 180 180
Diametru intrare mm 50 50 50
Lungime x Latime x Inaltime cm 58x88x123 67x105x150 67x105x150
Greutate kg 60 120 135

Toate modelele sunt echipate cu roti si cu garnituri rezistente la ulei.

VHO 200

ECO-OIL 13 – ECO-OIL 22

Aspirare de lichide nici ca poate fi mai usoara!
Acest aspirator monofazat de 2,4 kW putere, a fost gandit sa aspire pana la 75 de litri de lichid, chiar  
si amestecat cu materie solida, si sa-l deverseze prin simpla inversare a functiei din aspirare in suflare.  
Este echipat cu un container pentru span, asigurand astfel separarea intre span si lichid.

Aspirati uleiul pentru a economisi uleiul
Modelele de 1,3 kW monofazate sau 2,2 kW trifazate, respectiv ECO-OIL 13 si ECO-OIL 22 sunt gandite  
special pentru aspirarea de ulei, lichide cu vascozitate mare si span, separand span-ul de ulei la nivel de 
macro-filtrare, ajutand operatorul sa recupereze uleiul.

Aspiratoare industriale pentru uleiuri si span
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DATE TEHNICE U.M. IVT1000 IVT1000
H-CLASS

IVT1000
SAFE PACK

VHS110 CR

Tensiune de alimentare V 220-240 220-240 220-240 230
Frecventa Hz 50-60 50-60 50-60 50
Clasa de protectie IP 40 40 40 54
Clasa de izolare Class - - - I
Putere totala kW 1.2 1.2 1.2 1
Fulx aer la gura de aspirare L/min 2283 2100 2100 2967
Nivel vid kPa 19.8 20 20 20.5
Nivel de zgomot dB(A) 61 61 61 76
Capacitate container L 12.5 12.5 - 37
Capacitate sac L 6.5 8 6.5 -
Suprafata filtru principal cm2 2100 2573 2573 10000
Diametru conexiune mm 32 32 32 50
Lungime x Latime x Inaltime cm 30x30x62.5 30x30x72.5 30x30x70 56x57x124
Greutate kg 9 11.5 9 39

IVT1000

VHS110 CR
Prietenos cu camerele curate cu medii umed uscate
VHS 110 CR este un aspirator monofazat umed uscat destinat aplicației tip camere curate. Realizat din 
otel inoxidabil și avănd un design in conformitate cu cerințele GMP, aspiratorul este foarte usor de curățat 
și sterilizat. Filtrul ULPA15 montat in aval evită contaminarea camerei curate, in timp ce filtrele HEPA 14 
sau ULPA 15 montate in amonte asigura o filtare la cel mai inalt nivel in cazul prafurilor foarte fine.

Aspiratorul pentru camere curate
Un aspirator mic, ideal pentru camerele curate, acolo unde evitarea contaminarii incrucisate sunt cerinte de 
baza. Este silentios si poate fi sterlizat, este solutia ideala pentru aspirarea unor cantitati mici de praf toxic 
(chiar si cu potential letal) si are filtrare HEPA/ULPA.

Aspiratoare industriale pentru industria alimentară,  
farmaceutică și OEM
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DATE TEHNICE U.M. VHW200 VHW201 VHW210 VHW211 VHW310 VHW311

Tensiune de alimentare V 400 400 400 400 400 400
Frecventa Hz 50 50 50 50 50 50
Clasa de protectie IP 55 55 55 55 55 55
Clasa de izolare Class I I I I I I
Putere totala kW 0.45 0.45 0.89 0.89 1.5 1.5
Flux de aer la gura de aspirare L/min 1192 1192 1933 1933 3500 3500
Nivel vid kPa 14.8 14.8 21 21 24 24
Nivel zgomot dB(A) 56 56 62 59 61 60
Capacitate container L 1 6.5 6.5 6.5 15 15
Suprafata filtru cm2 1330 1840 1840 1840 4200 4200
Diametru conexiune mm 40 40 40 40 50 50
Lungime x Latime x Inaltime cm 53x27x41.5 42x43x82 64x33x47.5 42x43x82 42x71x90.5 42x71x90.5
Greutate kg 17 25 23 31 49 61

VHW310 – VHW311
Cu cea mai buna tehnologie de aspirare la bord
Putere de 1,5 kW, ideale pentru a fi integrate in fluxul de producție, unde spațiul este limitat și cerințele sunt ridi-
cate. Modelul VHW311 poate fi dotat la fata locului cu roți si filtru pentru a deveni un aspirator industrial mobil.

Aspiratoare industriale pentru industria alimentară,  
farmaceutică și OEM

VHW200 – VHW201 – VHW210 – VHW211
Aspiratoare compacte pentru aplicații automatizate
Cu puteri intre 0,45 si 0,85 kW, aspiratoarele din această gamă sunt trifazate, fixe și sunt cele mai mici din 
gama Nilfisk. Sunt ideale pentru a fi integrate in fluxul de producție, pentru aspirarea unor cantitati mici 
de praf sau bavuri. Sunt fabricate in concordanta cu standardele GMP, sunt silențioase și asigură o filtare 
excepționala datorită filtrului tip sac, filtru HEPA 14 este standard.
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VHW320 – VHW321
Inovație multifuncțională
Avand o putere 1,5 kW este ideal pentru a fi utilizat atât ca echipament al mașinilor de proces, 
cât și / sau pentru activități de curățare și întreținere, avand montat noul sistem PullClean pentru 
a curăța eficient filtrul de cartuș în timp ce aspiratorul funcționează. VHW321, datorită designului 
său inovator și a muchiilor rotunjite, este extrem de ușor de curățat și igienizat (in conformitate 
cu GMP). Certificat clasa H permite înlocuirea sigură a filtrului absolut fără a intra contact cu 
materialele periculoase.

DATE TEHNICE U.M. VHW320 VHW321 VHW420 VHW421

Tensiune de alimentare V 400 400 400 400
Frecventa Hz 50 50 50 50
Clasa de protectie IP 55 55 55 55
Clasa de izolare Class F F F F
Putere totala kW 1.5 1.5 2.2 2.2
Flux de aer la gura de aspirare L/min 3200 3200 5100 5100
Nivel vid kPa 18.5 18.5 19 19
Nivel zgomot dB(A) 60 61 63 65
Capacitate container L 25 25 46 46
Suprafata filtru cm2 10000 10000 20000 20000
Diametru conexiune mm 50 50 70 70
Lungime x Latime x Inaltime cm 44x78x117 44x73.5x117 54x97x139 54x97x139
Greutate kg 73 83 100 113

VHW420 – VHW421
Când igiena îndeplinește cerințele de performanță
Avand o putere de 2,2 kW, modelul VHW420 a fost proiectat pentru a asigura cele mai înalte 
performanțe în mod automatizat complet in aplicații care funcționează 24/7. Modelul VHW421 
este simbioza perfectă între performanțe și design igienic in conformitate cu cerintele GMP, 
fiind puternic dar și ușor de curățat și igienizat.

Aspiratoare industriale pentru industria alimentară,  
farmaceutică și OEM
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Aspiratoare industriale pentru industria alimentară,  
farmaceutică și OEM

VHW440
Cea mai ridicata performanta pentru igiena maxima 
Avand o putere de 4 kW asigură performanțe ridicate in ceea ce priveste nivelul de vid, debitul de aer și 
filtrarea curățarea totală a aerului zone de producție.

DATE TEHNICE U.M. VHW440

Tensiune de alimentare V 400
Frecventa Hz 50
Clasa de protectie IP 55
Clasa de izolare Class F
Putere totala kW 4
Flux de aer la gura de aspirare L/min 7000
Nivel vid kPa 23
Nivel zgomot dB(A) 67
Capacitate container L 46
Suprafata filtru cm2 20000
Diametru conexiune mm 70
Lungime x Latime x Inaltime cm 54x97x139
Greutate kg 113
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Seria R
Cel mai rapid mod de a colecta bavuri
Cu puteri de la 0,85 kW pana la 4 kW, sunt ideale pentru colectarea bavurilor de hartie, plastic sau textile 
de pe liniile de producție. Puterea de aspirare, particularitatile constructive și dimensiunile acestora sunt 
adaptate în funcție de tipul mașinilor de producție langă care lucreaza zi de zi.

DATE TEHNICE U.M. R104 R154 R155 R305 3507W R

Tensiune de alimentare V 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400
Frecventa Hz 50 50 50 50 50
Clasa de protectie IP 55 55 55 55 55
Clasa de izolare Class F F F F F
Putere totala kW 0,9 1,1 1,1 2,2 4
Flux de aer la gura de aspirare L/min 2600 3300 3300 5100 8600
Nivel vid kPa 22,5 20,5 20,5 31,3 29,4
Nivel zgomot dB(A) 68 72 72 75 74
Capacitate container L 114 114 150 150 215
Suprafata filtru cm2 11500 11500 14350 14350 19000
Diametru conexiune mm 50 50 50 50 70
Lungime x Latime x Inaltime cm 56x120 56x120 66x125 66x125 120x70x140
Greutate kg 38 40 47 61 155

Aspiratoare industriale pentru ambalaje si bavuri
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DATE  
TEHNICE

U.M. 3VT 3VT / 25 PCC00HP PCC12HP PCC44SF PCC44HF 9505 A128 A136 PCT421FG PCT320FG

Tensiune V 400 400 - - - - 220/400 220 220 400 400
Frecvență Hz 50/60 50/60 - - - - 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Protecție IP Class 54 54 54 54 54 54 55 40 40 55 55
Izolatie Class F F - - - - F F F F F
Putere 
nominală

W 0,55 0,75 Aer 
comprimat

Aer 
comprimat

Aer 
comprimat

Aer 
comprimat

0,36 1 1 2,2 1,5

Flux de aer 
max

m3/h 267 417 717 1433 4917 4617 1300 2700 2700 3960 3180

Vacuum max kPa 74 74 75 75 75 75 - 21 21 19 18,5
Nivelul de 
presiune al 
sunetului

dB(A) 61 61 70-73 69-77 69-77 69-77 62 74 74 65 60

Capacitate 
Buncăr

L 11 11 2 3 14 14 198 8 16 7 7

Presiunea 
necesară

bar 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 - 4/6 4/6 - -

Consumul de 
aer

nl/
sec, 6 
bar

0,2 0,2 3,5 7 28 28 - 0,56 0,56 - -

Zona 
principală de 
filtrare

cm2 1200 1200 800 1400 2500 7500 11000 7500 14100 20000 19500

Admisie mm 30 30 25 32/38 63/76 63/76 60 40 50 50 70
Buncăr 
LxWxH

cm 27.5x27.5
x54.2

27.5x27.5
x54.2

35.1x38.6
x28.7

44.2x48.9
x67.1

46.2x44.8
x106.7

48.6x55.3
x103.8

- 44x30x73 55x40x87 49.1x36.5
x59.3

49.1x36.5
x59.3

Greutatea 
buncărului

kg - - 12 22 34 40 - 14 18 7 7

Carucior + 
motor LxWxH

cm 76x46x87 76x46x87 - - - - 120x61x120 - - 90x46x145 90x50x139

Cărucior 
complet

kg 78 78 - - - - 104 - - 55 73

Material AISI 
304/316L

AISI 
304/316L

AISI 316L AISI 316L AISI 316L AISI 316L AISI 316L AISI 304 AISI 304 AISI 
304/316L

AISI 
304/316L

Capacitate 
de transport 
până la

kg 500 500 300 600 2700 2200 700* 300 350 500 250

*Capsule pe secundă

Transportoare Pneumatice

Transportoarele electrice genereaza vid cu ajutorul turbinelor laterale. Sunt realizate in conformitate cu Regle-
mentarea nr 1935/2004 și pot fi folosite in industria farmaceutică și in cea alimentară. Aceasta gama include: 
- Seria 3VT: Transportator pentru pudră și granule mai mici de 1mm cu cantități de pana la 500 kg/h
- Seria 9505: Transportator cu jet de aer, pentru capsule goale 
- Seria A128X Transportor cu motor monofazat, pana la 300 kg/h și granule mai mari de 1 mm 
- Seria PCT421FG – Transportor pentru materii fragile pană la mașina de ambalat 
- Sistem modular special – Concepute pentru aplicații speciale ale clienților
Linia „Sistem modular special” include soluții personalizate pentru aplicații specifice

Transportor pneumatic – Electric

La acest tip de transportor pneumatic, generarea de vid se realizează prin utilizarea sistemelor de aer com-
primat. Acest sistem are un nivel de zgomot scăzut, o flexibilitate ridicată de utilizare și necesită mai puțin 
spațiu in producție. Grație sistemului pneumatic, consumul de energie al compresorului de alimentare cu 
pompe este similar cu cel al sistemelor electrice. Gama standard garanteaza un nivel inalt de igienă. Echipa-
mentele sunt realizate din inox AISI 304 și sunt ideale cand trebuie sa asiguram un balans intre performanța, 
spațiu redus și intretinere usoară. Această gamă este echipată cu o pompa din „seria S”, cu o capacitate de 
până la 3100 kg/h. Linia Premium este utilizată acolo unde sunt necesare un nivel optim de tehnologie, efi-
ciența și igienă. Toate piesele în contact cu materialul, cu excepția garniturilor și a filtrului, sunt fabricate din 
oțel inoxidabil AISI 316L; pompa „seria H” este și mai eficientă din punct de vedere al consumului de energie, 
putand transporta până la 2600 kg/h.

Transportor pneumatic - Aer comprimat



Sistemele de aspirație centralizate sunt instrumentul perfect pentru curățarea eficientă a zonelor 
largi, cu o mulțime de spații de podea, cantități mari de deșeuri de colectat și chiar atunci când 
sunt conectate la mașinile de procesare pentru a furniza vid acolo unde este necesar. 
Beneficii: 
 · Permite colectarea simultană a materialelor din multiple prize 
 · Poate funcționa continuu, permițând o economie imediată a resurselor 
 · Materialele aspirate sunt colectate într-un singur container, fie în interiorul sau în afara fabricii, 

ceea ce facilitează operatorilor descărcarea și transportul

Sistemele de vid centralizate constau în esență dintr-o unitate de aspirație, un panou de control, 
un sistem de filtrare, un sistem de descărcare și o serie de conducte cu prize în pozițiile solicitate. 
Noua gamă a fost proiectată pentru a fi modulară, silențioasă și eficientă. Simplu și eficient.

Sisteme centralizate de aspirație

A

B

C

D

E
F

G

H

A Unitate de aspirație

B Container/cameră de filtrare

C Traseu țeavă

D Priză de conexiune

E E Separator lichide

F Pre-Separator materiale grele

G Pre-separator  
materiale fierbinți

H Conexiune mașini producție
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Sisteme centralizate de aspirație
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DATE TEHNICE GM 80P LC

Clasa de protecţie ip IP20
Putere nominală (W) 1200
Putere aspirare la capătul tubului (W) 270
Flux de aer fără furtun (l/sec) 38
Capacitate container ( l ) 12.25
Suprafaţă filtru principal (cm²) 2100
Aspirare max (kPa) 27
Intrare (mm) 38
Greutate (kg) 8
Lungime x lăţime x înălţime (mm) 390x300x410
Tip filtru principal Bumbac
CARACTERISTICI
Şasiu solid din oţel •
Filtru lavabil •
ECHIPAMENTE STANDARD
Furtun 38/32mm 2m capăt îndoit din plastic 12097500
Filtru bumbac GS/GM 80 61543000
Cuplaj tub prelungitor 11112401
Kit tub cu curbură D32 Oţel 107402630
NR. ARTICOL 17119009

Ușor și portabil, Nilfisk GM 80P este simbol al  
calității Nilfisk și oferă durabilitate ridicată, perfor-
manță și curățare eficientă - caracteristici cerute  
de profesioniști.
Recipientul robust din aluminiu înseamnă că este 
potrivit pentru curățare in condiții grele și foarte grele.
Montat pe un cărucior de oțel cu roți mari, mașina 
este ușor de manevrat. 
Ideal pentru utilizare in linii de producție, industrii 
chimice / farmaceutice, spitale și birouri.

Construcţie solidă pentru orice sarcină de curăţenie,  
cu performanţe maxime

GM80P – Aspirator monofazat uscat

• Funcționare cu zgomot redus
• Filtru lavabil din poliester sau material din bumbac
• Filtru PTFE (anti-aderent) sau Nomex (rezistent la 

căldură) facultativ
• Capacitate container 9 litri
• Construcție ușoară din aluminiu - construită 

pentru o exploatare de curațenie pentru perioada 
indelungată

• Soluție unică cu filtru dublu, disponibilă cu filtre 
de evacuare tip HEPA sau ULPA

• Este posibilă funcționarea fără sac
• Certificare L clasa de praf
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DATE TEHNICE VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU VHS 40 L40 LC FM IC 220-240V 50/60HZ EU

Greutate (kg) 14.5 16
Lungime x lăţime x înălţime (mm) 565x385x520 565x385x600
Filtru principal PTFE PTFE
Lungime cable electric (m) 7.5 7.5
Flux de aer (l/min.) 4500 4500
Vacuum (mbar/kPa) 250/25 250/25
Putere nominala (W) 1400 1400
Putere priza (W) 1200 1200
Conexiune retea electrica (V/~/Hz/A) 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16
Nivel de presiune sosnora (dB(A)) 60 60
Capacitate container (l-max) 30 42
Sistem de curatre a filtrului Push&Clean InfiniClean
CARACTERISTICI
Softstart • •
Sistem anti-static • •
Sistem Push&Clean •
Suport furtun si cablu electric • •
InfiniClean •
Sac praf •
Sac de praf textil cu sistem de filtrare • •
ECHIPAMENTE STANDARD
Filtru palt PTFE Clasa M -1 buc 107413540 107413540
Maner curbat Ø36MM SS 46691
Tub de extensie Ø36 2X505MM SS 107408074 107408074
Adaptor duze cu regulator de aer D32 107409977
Furtun aspiratie rosu Ø36X4000 MM AS 107413544
Furtun universal D32X3500 CPL. 107409976
Duza pardoseala Ø36X300MM 302002331
Duza pardoseala cu perie 36X400MM 302003666
Duza crapaturi D36X200 29541 29541
NR. ARTICOL 107412160 107412165

Aspiratoarele din clasa VHS 40 stabilesc un nou 
standard in ceea ce privește designul și performan-
țele in cadrul aspiratoarelor umed uscate. Cu un 
sistem de filtrare cu performanțe ridicate, inovativ, 
cu un design robust, aspiratoarele din seria VHS 42 
reprezinta solutia superioară pentru profesioniștii 
care cauta un aspirator puternic, fiabil și sigur. Aspi-
ratoarele din aceasta gama sunt prevăzute cu garni-
turi speciale pentru sigilare și cu sisteme automate 
de curațare a filtrelor, fiind astfel destinate pentru 
sectorele producție și constucții.

Aspirator puternic si fiabil

VHS 40 – Aspirator monofazat pentru medii umed uscate

• Infiniclean-sistem de scuturare automat  
a filtrelor fara afectarea performantelor

• Filtre cu membrana PTFE cu eficienta  
de filtrare de 99,9%

• Push&Clean-sistem de scuturare  
a filtrelor semi-automat

• Clasa de filtrare L
• Sistem unic cu filtre duble in varianta  

cu filtrare Hepa
• Sistem Multifit pentru accesorii
• Curele de cauciuc, loc pentru scule si optional 

carucior pentru un transport cat mai usor
• Optional filtru pentru racirea motorului si  

colector pentru aerul evacuat
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DATE TEHNICE VHS 42 L30 HC PC  
220-240V 50/60HZ EU

VHS 42 L30 MC PC  
220-240V 50/60HZ EU

VHS 42 L40 HC IC  
220-240V 50/60HZ EU

VHS 42 L40 MC IC  
220-240V 50/60HZ EU

Greutate (kg) 14.5 14.5 16 16
Lungime x lăţimexînalţime 565x385x520 565x385x520 565x385x605 565x385x605
Tip filtru Principal PTFE/Cellulose H-class PTFE PTFE/Cellulose H-class PTFE
Cablu electric 7.5 7.5 7.5 7.5
Debit de aer (l/min) 4500 4500 4500 4500
Nivel de vid (mbar/kPa) 250/25 250/25 250/25 250/25
Putere maximă 1400 1400 1400 1400
Putere nominală 1200 1200 1200 1200
Alimentare 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16
Nivel de zgomot (dB(A)) 60 60 60 60
Volum container (l-max) 30 30 42 42
Sistem de curăţare filtru Push&Clean Push&Clean InfiniClean InfiniClean
CARACTERISTICI
Start progresiv • • • •
Sistem dual de filtrare • •
Sistem anti-static • • • •
Sistem Push&Clean • •
Infiniclean • •
Sac de praf •
Sac fleece • •
ECHIPAMENTE STANDARD
Filtru Ø140X75 H-CLASS/HEPA 107413555 107413555
Piesă de mână 36mm 46691 46691 46691 46691
Tuburi 36mm 107408074 107408074 107408074 107408074
Sistem adaptare scule de mână 302000535 302000535 302000535 302000535
Furtun Ø36X4000 MM 107413544 107413544 107413544 107413544
Duză pardoseală 302002331 302002331
Duză pardoseală industrială 302003666 302003666
Duză spaţii înguste 29541 29541 29541 29541
NR. ARTICOL 107412162 107412161 107412167 107412166

• Curele de cauciuc, loc pentru scule si optional 
carucior pentru un transport cat mai usor

• Optional filtru pentru racirea motorului si  
colector pentru aerul evacuat

Aspiratoarele din clasa VHS 42 M/H stabilesc un 
nou standard in ceea ce privește designul și perfor-
manțele in cadrul aspiratoarelor umed uscate. Cu un 
sistem de filtrare cu performanțe ridicate, inovativ, cu 
un design robust si cu certificari in clasele de filtrare 
M și H, aspiratoarele din seria VHS 42 reprezinta 
solutia superioară pentru profesioniștii care cauta 
un aspirator puternic, fiabil și sigur. Aspiratoarele din 
aceasta gama sunt prevăzute cu garnituri speciale 
pentru sigilare și cu sisteme automate de curațare a 
filtrelor, fiind astfel destinate pentru sectorele produc-
ție și constucții.

Puternic si sigur pentru aspirarea prafurilor periculoase si toxice

VHS 42 M-H – Aspirator monofazat pentru praf periculos

• Infiniclean-sistem de scuturare automat  
a filtrelor fara afectarea performantelor

• Filtre cu membrana PTFE cu eficienta  
de filtrare de 99,9%

• Push&Clean- sistem de scuturare  
a filtrelor semi-automat

• Certificare in clasele de filtrare M si H  
inclusiv azbest

• Sistem unic cu filtre duble in varianta  
cu filtrare Hepa

• Senzor pentru fluxul de aer cu avertizare  
sonora si optica cu led

• Sistem Multifit pentru accesorii
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DATE TEHNICE IVB 961-0L

Clasa de protecţie ip IPX4
Clasa de praf L
Putere nominală (W) 2x1200
Putere aspirare la capătul tubului (W) 270
Flux de aer fără furtun (l/sec) 120
Capacitate container ( l ) 70
Suprafaţă filtru principal (cm²) 7800
Aspirare max (kPa) 23
Intrare (mm) 50 MultiFit
Greutate (kg) 30
Lungime x lăţime x înălţime (mm) 580x600x970
Tip filtru principal PET
CARACTERISTICI
Container basculant •
Sistem anti-static •
Performanţe în medii umede şi uscate •
Nivel scăzut de zgomot la funcţionare •
Container inox •
Curăţare filtru push&clean •
Sac filtru textil 1 buc. •
ECHIPAMENTE STANDARD
Furtun universal de aspirare  
Ø38X4000mm EVA 302002796

Tub manual curbat D38 MM SS 302002889
Tuburi prelungitoare R38 2X500 Trusă 107402474
Duză pentru pardoseli D38X400  
medii umede şi uscate 302002798

Duză pentru crăpături Ø38X300 mm PP 302002890
NR. ARTICOL 302002914

Indiferent dacă este vorba despre pardoseala unei 
fabrici sau platforma de încărcare a unui depozit, 
atunci când lichidul ajunge pe podea, aceasta trebuie 
sa fie curățat rapid și eficient. Pe lăngă murdărie, 
lichidul vărsat poate reprezenta un risc ce se poate 
dovedi a fi periculos, cât şi costisitos.

Unitate versatilă de înaltă performanță pentru utilizare zilnică

IVB 961-0L – Aspirator industrial gama umed uscat

• Performanțe industriale fiind echipat cu 2 motoare 
• Filtru PET lavabil, filtru de suprafață mare pentru 

eficiență sporitâ și costuri mici de întretinere 
• Sistem de curățare filtru tip Push & Clean pentru 

o eficiență marită 
• Container de 70 I din inox care se poate răsturna 

sau detașa, pentru manevrare şi golire ușoarâ 
• Pachet complet eu accesorii de 38 mm cu tuburi 

din inox şi capete pentru podea umed & uscat de 
400 mm 

• Utilizat pentru medii umede şi uscate, cu ajutorul 
unui sistem tip plutitor 

• Standard cu sac cu filtru textil solid
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DATE TEHNICE IVB 965-0L IVB 965-2H/M

Clasa de protecţie ip IPX4 IPX4
Clasa de praf L H/M
Putere nominală (W) 2x1200 2x1200
Putere aspirare la capătul tubului (W) 270 270
Flux de aer fără furtun (l/sec) 120 120
Capacitate container ( l ) 50 50
Suprafaţă filtru principal (cm²) 7800 7800
Aspirare max (kPa) 23 23
Intrare (mm) 50 MultiFit 50 MultiFit
Greutate (kg) 45 45
Lungime x lăţime x înălţime (mm) 615x690x990 615x690x990
Tip filtru principal PET Nano Hartie/ Fibra sticla
CARACTERISTICI
Sistem anti-static • •
Controlul vitezei motorului • •
Nivel scăzut de zgomot la funcţionare • •
Filtru textil lavabil •
Curăţare automată a filtrelor ExtremeClean • •
Sac aruncare 1 buc. • •
ECHIPAMENTE STANDARD
Sac de aruncat ATTIX 7 5 BUC. 302001480 302001480
Sac filtru de siguranţă ATTIX/IVB 9 SET5 302003473
NR. ARTICOL 302002916 302002917

Cu cât sunt mai grele condițiile de curățenie, cu atât 
trebuie sa fie mai bun aspiratorul. De aceea, am 
investit atat de multă reativitate în proiectarea mode-
lului IVB 965-21 SD. Avand un debit de aer de 7200 I 
pe minut și o putere maximă de 3000 W, acesta pre-
zintă o productivitate mărită in colectarea murdăriei, 
a așchiilor metalice și a scurgerilor de lichide.

Pentru curăţenie industrială în condiţii grele şi  
colectarea prafului periculos

IVB 965 SD XC – Aspirator industrial gama umed uscat

• Performanțe industriale fiind echipat cu 2 motoare 
• Sistem de curățare a filtrelor complet automat tip 

Xtreme Clean avand înalta eficiență şi în clasa H 
• Filtru cu suprafatâ mare de înalta eficiență și 

costuri de întreținere reduse 
• Container sustinut din inox pentru manipulare  

şi golire facilă 
• Cablu de 10 metri pentru o raza mare de lucru 
• Sac standard 
• Priza pentru pornire/oprire automatâ (numai la 

modelul 21)
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DATE TEHNICE IVB 7-M ATEX TYPE 22

Clasa de protecţie ip IP54
Clasa de praf M
Putere nominală (W) 1200
Putere aspirare la capătul tubului (W) 270
Flux de aer fără furtun (l/sec) 56
Capacitate container ( l ) 70
Suprafaţă filtru principal (cm²) 3000
Aspirare max (kPa) 25
Intrare (mm) 50 type 22
Greutate (kg) 27.2
Lungime x lăţime x înălţime (mm) 580x605x970
Tip filtru principal PET
CARACTERISTICI
Sac filtru •
Controlul vitezei motorului •
Unelte electrice pornire/oprire automată •
Aprobare tip 22 periculos ATEX •
Mufă extra pentru unelte •
ECHIPAMENTE STANDARD
FURTUN Ø36X4000MM CU CUPLAJ TIP 22 44193
NR. ARTICOL 302001895

IVB 7X M este dotat cu un sistem unic de actionare a 
motorului tip EC. Acesta asigurâ o duratâ îndelungatâ 
de viață și permite utilizarea acestuia în zone de tip 
ATEX Zona 22. IVB 7X este certificat conform directi-
vei ATEX 94/9/CE pentru a fi utilizat în Zona 22.

Aprobat pentru curăţenie în medii cu potenţial exploziv

 

• Aspirator pentru clasa de praf M și aprobat pentru 
clasa de siguranță ATEX 22

• Aspirator monofazat avand motor de acționare cu 
tehnologie CE pentru aplicații tip ATEX

• SoftStart: O pornire lină a motorului limitează 
curentul de pornire. Sistemele On / Off Auto ajută 
la acest lucru. Golirea containerului.

• Recipientul din oțel inoxidabil de 70 litri poate fi 
ușor înclinat în cadru sau ridicat pentru golire.

IVB 7X – ATEX TYPE 22 – Aspirator industrial gama umed uscat
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DATE TEHNICE IVB 995 ATEX TYPE 22

Clasa de protecţie ip IP54
Clasa de praf H/M
Putere nominală (W) 2x1100
Putere aspirare la capătul tubului (W) 270
Flux de aer fără furtun (l/sec) 120
Capacitate container ( l ) 50
Suprafaţă filtru principal (cm²) 10000
Aspirare max (kPa) 23
Intrare (mm) 50 Type 22
Greutate (kg) 45
Lungime x lăţime x înălţime (mm) 615x690x990
Tip filtru principal Hartie/ Fibra sticla
CARACTERISTICI
Softstart •
Sistem anti-static •
Nivel scăzut de zgomot la funcţionare •
Aprobare praf periculos clasa m •
Aprobare praf periculos clasa H •
Aprobare tip 22 periculos ATEX •
Curăţare automată a filtrelor ExtremeClean •
NR. ARTICOL 302002919

IVB 995-OH/M SD XC TIP 22 este cel mal puternic 
aspirator cu douá motoare aprobat pentru a fi utilizat 
ín medii tip Zona 22 avand clasele de praf M și H. 
Este dotat cu sistem de curátare a filtrelor Xtreme-
Clean și cu container tip SitDown din inox. Perfect 
conceput pentru uz industrial, unde siguranta este 
obligatorie.

Aprobat pentru curăţenie în medii cu potenţial exploziv

IVB 995 ATEX TYPE 22 – Aspirator industrial gama umed uscat

• Caracteristici industríale, constructie robustá, 
puternic ...... definiția clasei IVB 9 

• Aprobat pentru ATEX Zona 22, clasele M și H
• 2 motoare EC (controlate electronic) fárá perii
• Performante industríale cu douá motoare
• Sistem de curățare a filtrelor complet automat tip 

Xtreme Clean de ínaltă eficiență
• Filtru de ínaltá eflciență cu suprafață mare clasá 

H și costuri de íntreținere reduse 
• Container tip SitDown sustinut din inox pentru 

manipulare și golire uşoará 
• Cablu de 10 metri pentru o rază mare de lucru 
• Sac standard cu flltru pentru aruncare și 

siguranță



Prezentare generală a accesoriilor

TRUSĂ MAC/PODEA (38 MM)
Furtun din cauciuc potrivit pentru mai multe capete (38 mm)

SET CURĂŢARE CUPTOR
Ø38mm

SET INDUSTRIAL
Ø50mm

TRUSĂ ASPIRATOR
Pentru medii speciale privind sănătatea şi siguranţa

SET CIP
Ø50mm

CAPĂT FIX DE PODEA
Tip 22, Ø 50x600 mm

CAPĂT CURĂŢARE ŢEVI SETURI SACI FILTRU, 5 
BUC. 

SAC SIGURANŢĂ, 5BUC.
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Curățenia pentru a putea sa fie definită ca un proces de 
succes, trebuie sa indeplineasca două cerințe importante.
Posibilitatea de a achiziționa mașini de curățat de calitate 
este un prim pas important. Accesul ușor și rapid la serviciile 
profesionale este un alt factor important în derularea fără 
probleme a operațiunilor dvs., într-un mod previzibil și cu un 
timp de maxim de funcționare. Acesta este motivul pentru 
care facem eforturi deosebite pentru a vă putea oferi soluțiile 
noastre de service.

Nilfisk Service Solutions nu este doar un suport de bază 
în cazul unei defecțiuni. De asemenea, oferă asigurarea 

vizitelor de întreținere programate de la tehnicienii noștri 
instruiți. Este garanția faptului ca echipamentele sunt în grija 
unor tehnicieni cu un grad înalt de calificare ce sunt prezenți 
la nivel global Înțelegem că productivitatea este ceea ce 
contează pentru dvs.

Nilfisk Service Solutions - cum vă putem ajuta?
Înțelegem că nu există aceeași măsură in toate activitățile. 
Când semnați un contract de service cu Nilfisk, aveți posibili-
tatea să alegeți între o gamă de servicii în funcție de cerințele 
dvs. Suntem gata să vă consiliem în alegerea planului de 
service ce se potrivește cel mai bine cerințelor dvs.

Un service profesional face diferenta

ALEGEREA PLANULUI DE SERVICE BAZAT PE NEVOIA DVS

Inainte de a alege un program de servicii specific, 
vă rugăm sa analizați cat de importanți sunt 
pentru dumneavostră următorii factori 

• Timpul de funcționare maximizat
• Viteza de răspuns
•  Cunoașterea costurilor serviciului dvs. în orice moment
• Vizite periodice de întreținere
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Professzionális szerviz professzionális takarítóknak
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Valoarea reală a beneficiilor
Echipamentul dvs reprezintă o investiție, iar serviciul profesional Nilfisk protejează această investiție, 
menținând durabilitatea și performanța mașinii dvs. Nilfisk.

Utilizand Serviciul Profesional Nilfisk, puteți:

• Maximizați timpul de funcționare a echipamentului beneficind de o  întreținere proactivă și de servicii reparații în 
timp util

• Protejați valoarea echipamentului dvs accesand un service profesional ce are documentație și piesele de 
schimb certificate Nilfisk

• Mențineți costurile de întreținere aferente echipamentului la un nivel redus și previzibil

Avand scopul de a menține performanțele și productivitatea eficiente pe parcursul întregului ciclu de viață al 
echipamentelor, Nilfisk Service vă poate ajuta să vă asigurați viabilitatea operației de curățare.
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Condițiile și specificațiile fiecărui pachet pot fi diferite în funcție de țară.

* Ținând cont de condițiile de utilizare
** Contactați serviciul nostru pentru mai multe informații despre tarifele noastre zonale.

Quality service – scaled  
to match your needs

Nilfisk oferă trei soluții de service, 
fiecare cu o ofertă unică

Echipament de spălat-aspirat/ măturat

STANDARD
Întreținere 

profesională

PLUS
Productivitate 

optimizată

PREMIUM
Timp de 

funcționare maxi-
mizat

ÎN
TR

E
ȚI

N
ER

E

Vizite anuale de întreținere 1 2 2-4*

Deplasare Da Da Da

Manopera - întreținere planificată Da Da Da

R
EP

A
R

AȚ
II Timp de raspuns 72h 48h 24h

Manopera - inspecție și reparații -5% Fix** Incluse

PĂ
R

ȚI

Piese de schimb -5% -10% Incluse

Consumabile - 1 set 2 seturi

Baterii și încărcătoare - - +1 an

B
EN

EF
IC

II 
A

D
IT

IO
N

A
LE Garanție extinsa - + 3 luni + 6 luni

Rapoarte de service Da Da Da

Mașină de împrumut Da Da Da

Acoperire globală, prezență 
locală

Chiar daca Nilfisk este un lider mondial în 
domeniu, noi ne mândrim cu rezolvarea 
provocărilor locale - inclusiv a dvs. Știm cât 
de important este să maximizăm timpul de 
funcționare a echipamentelor dumneavostra 
și ne-am angajat să vă ajutăm să vă atingeți 
obiectivele de afaceri, indiferent de amploarea 
operațiunii dvs.
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SC NILFISK ADVANCE SRL
Str Calarasi nr 33 Oradea Romania 
Tel +40 735 179 666
info.ro@nilfisk.com
www.nilfisk.ro
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