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Gebaseerd op onze grondige kennis van uw behoeften, uitdagingen en dagelijkse werkomgeving,
richten we ons op het leveren van de juiste oplossing en het verbeteren van uw productiviteit, zodat
u zich op uw werk kunt concentreren.

PROCESINDUSTRIE
- meerdere taken, één partner
voor de reiniging
In de procesindustrie zijn alleen de
technisch en economisch beste
oplossingen geschikt voor het
uitvoeren van meerdere werkzaamheden in de complexe productieomgevingen. Sinds vele jaren hebben
grote spelers in de industrie op Nilfisk
vertrouwd als leverancier van de beste
reinigingsoplossingen. Onze basis en
op maat gemaakte oplossingen helpen
bij het verkrijgen van een schone,
veilige en productieve fabriek, zowel
binnen als buiten. Onze machines zijn
gemaakt om jaren mee te gaan, zijn
eenvoudig in gebruik en garanderen
de gebruiker de laagste totale kosten
evenals een toegenomen productiviteit. Wij bieden flexibel gebruik en
verhoogde veiligheid met gecertificeerde technologieën.

SCHOONMAAKBEDRIJVEN
- topprestaties in een
concurrerende markt
We streven ernaar om uw concurentiepositie te verbeteren met gebruiksvriendelijke en innovatieve oplossingen
die uw prestaties en uw klantrelatie
verbeteren. Als uw betrouwbare
partner gaan we voor een snelle en
persoonlijke service om u te ondersteunen bij het leveren van resultaten
en het behalen van hygiëne niveau’s.
Met het Nilfisk Total Care Programma
bieden we optimalisatie in elk aspect
van uw bedrijfsvoering - van het
maken van de eerste offerte tot het
beheersen van financiële resultaten en
het uitvoeren van de dagelijkse
werkzaamheden met minimale
stilstand. Nilfisk is er van overtuigd dat
wanneer wij u ondersteunen bij een
groot aantal machine gerelateerde
zaken waar u dagelijks mee te maken
heeft dat u tijd, stres en geld bespaart.
Hiermee leveren wij een positieve
bijdrage aan het algehele bedrijfsresultaat. Wij weten dat u streeft naar
tevreden klanten, onze bijdrage is om
u te helpen de verwachtingen te
overtreffen tegen lagere kosten.

INSTELLINGEN
- het waarborgen van een schone,
veilige en aantrekkelijke omgeving
Wij helpen bij het voorzien in een
professionele reiniging voor uw
patiënten, inwoners, studenten,
medewerkers en klanten etc. met
oplossingen die zorgen voor een
schone, veilige en aantrekkelijke
omgeving – zowel binnen als buiten.
U kunt reinigen in drukke omgevingen
zonder het publiek te storen met
geluidsarme en zeer manoeuvreerbare
machines terwijl ook de luchtkwaliteit
verbetert. De beste praktijkervaringen
helpen bij het creëren van een schoon
en professioneel beeld.
Onze economische oplossingen
minimaliseren het gebruik van
middelen zoals reinigingsmiddelen,
tijd, water en energie terwijl een hoog
niveau van reiniging wordt geleverd.

Nilfisk – voor het volledige proces
Elke dag, over de hele wereld, hebben mensen schone
werkplekken, instellingen, fabrieken, ziekenhuizen,
scholen, vliegvelden en huizen nodig. En naarmate de
wereldbevolking groeit, en de levensstandaard toeneemt,
neemt de vraag voor schoonmaken en een verbeterde
kwaliteit van leven wereldwijd toe.

Wij richten ons op het interne gebruik van middelen en
materialen en werken actief aan het verlagen van de CO2
uitstoot. Al onze fabrieken in Europa en Azië zijn gecertificeerd op basis van ISO 9001 en ISO 14001. We verzamelen
gedetailleerde cijfers en meten alle emissies die het gevolg
zijn van onze bedrijfsvoering.

Onze oplossingen helpen one klanten wereldwijd, zowel
professioneel als privé, en houden hun werkomgeving en
huizen schoon. Door onze klanten te voorzien van de meest
vooraanstaande schoonmaaktechnologie ter wereld, maken
we de weg vrij voor een veiliger, schoner en productiever
alledag.

ISO 9001 garandeert een standaard benadering van basis
handelingen binnen fabrieken met behulp van procedures.

Onze duurzame agenda zal ook die van u
ondersteunen
Bij Nilfisk bepalen we de standaard voor onze industrie en
de service die we bieden. Nilfisk is de trotse ondertekenaar
van het United Nations Global Compact en van het Carbon
Disclosure Project. We hebben hiervoor nauw samengewerkt met onze leveranciers om hen ook de 10 principes
van het United Nations Global Compact te laten
ondertekenen

ISO 14001 garandeert aandacht voor het milieu en vereist
een milieu managementsysteem dat processen en activiteiten toewijst aan het management en zorgt voor controle en
beheer van de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot
het milieu.
Wij richten ons op het verlagen van uw totale operationele
kosten en het maximaliseren van rendement door het
ontwikkelen van productieve, eenvoudig te gebruiken en
betrouwbare producten die ook nog eens minder belastend
zijn voor het milieu - minder energie, minder water en
minder reinigingsmiddel gebruiken. Het doel van Nilfisk is
om meer met minder te bereiken – dit houdt in voor de
klant de kosten verlagen terwijl tegelijkertijd het gedrag ten
aanzien van het milieu verbetert.
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Productoverzicht

VP300 eco
Commerciële
stofzuigers

GD 930/S2/GD 930Q
Commerciële
stofzuigers

VP600
Commerciële
stofzuigers

UZ964 ERGOCLEAN
Commerciële
stofzuigers

GD5 Fly
Commerciële
stofzuigers

GD5/10 BACK
Commerciële
stofzuigers

VU500
Commerciële
stofzuigers

GU 355-2/455-2
Commerciële
stofzuigers

GU700A
Commerciële
stofzuigers

VL200
Commerciële
stofzuigers

VL500-35
Commerciële
stofzuigers

VL500-55
Commerciële
stofzuigers

VL500-75
Commerciële
stofzuigers

118
Industriële
stofzuigers

S2B-S3B
Industriële
stofzuigers

S2-S3
Industriële
stofzuigers

VHS110 ATEX
Industriële
stofzuigers

T30S
Industriële
stofzuigers

CTS22/40/CTT40
Industriële
stofzuigers

T series & TPlus series
Industriële
stofzuigers

3707-3907
Industriële
stofzuigers
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VP300 HEPA
Commerciële
stofzuigers

3997-3997W
Industriële
stofzuigers

A15-VHC200
Industriële
stofzuigers

VHW310/311
Industriële
stofzuigers

VHW320/321
Industriële
stofzuigers

VHW420/421/440
Industriële
stofzuigers

IVB 965 SD XC
Industriële
stofzuigers

IVB 7X - ATEX TYPE 22
Industriële
stofzuigers

IVB 995 ATEX
TYPE 22
Industriële
stofzuigers

VHO200
Industriële
stofzuigers

R series
Industriële
stofzuigers

ECO-OIL
Industriële
stofzuigers

IVT1000
Industriële
stofzuigers

GM80P
Industriële
stofzuigers

SC100
Schrobzuigmachines

VHS110 CR
Industriële
stofzuigers

IVB 7 series
Industriële
stofzuigers

CSC250
Schrobzuigmachines

VHW200-211
Industriële
stofzuigers

IVB 961-0L
Industriële
stofzuigers

CA 330
Schrobzuigmachines

Productoverzicht

SC351
Schrobzuigmachines

SC800
Schrobzuigmachines

SC400
Schrobzuigmachines

SC1500
Schrobzuigmachines

PARK RANGER 2150
Outdoor park ranger

PS333A
Eenschijfsmachines

BR652/752/752C
Schrobzuigmachines

SC6500
Schrobzuigmachines

SC6000
Schrobzuigmachines

SR1000S
Veegmachines

SC450
Schrobzuigmachines

CITY RANGER 2250
Outdoor city ranger

SR1101
Veegmachines

FM400 L
Eenschijfsmachines

FM400 H
Eenschijfsmachines

SC2000
Schrobzuigmachines

BA/CA 551/611
Schrobzuigmachines

BR755/755C/855
Schrobzuigmachines

CITY RANGER 3500
Outdoor city ranger

SR1601
Veegmachines

SM800
Veegmachines

CR1500
Combinatiemachines

SW750
Veegmachines

SW5500
Veegmachines

BU500
BU800
Ultra hoogtoeren
Ultra hoogtoeren
eenschijfsmachines eenschijfsmachines

BA651/751/851
Schrobzuigmachines

BR850S/1050S
Schrobzuigmachines

CS7000
Combinatiemachines

SC8000
Schrobzuigmachines

SW4000
Veegmachines

FM400 D
Eenschijfsmachines

SC500
Schrobzuigmachines

UHR70-1700
Ultra hoogtoeren
eenschijfsmachines

SW900
Veegmachines

SW8000
Veegmachines

AX14
Tapijt-, en
meubelreinigers

ES300
Tapijt-, en
meubelreinigers
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Total care-programma voor schoonmaakbedrijven

Het Total Care Programma bestaat uit vier elementen - elk
ontwikkeld om een specifiek onderwerp aan te pakken waarmee
u te maken krijgt als schoonmaakbedrijf en u te helpen om zo
soepel en kosteneffectief mogelijk resultaten te leveren.

waar u dagelijks mee te maken heeft dat u tijd, stres en geld
bespaart. Hiermee leveren wij een positieve bijdrage aan het
algehele bedrijfsresultaat. Wij ondersteunen u graag bij het
verbeteren van uw efficiëntie en het verlagen van de kosten.

Het Nilfisk Total Care Programma biedt optimalisatie voor
elk aspect van uw bedrijfsvoering - van het maken van de
eerste offerte tot het beheersen van financiële resultaten
en het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden met
minimale stilstand. Nilfisk is er van overtuigd dat wanneer wij u
ondersteunen bij een groot aantal machine gerelateerde zaken

Vier elementen voor optimalisatie
Het Nilfisk Total Care Programma biedt u een all-round oplossing
gebaseerd op vier complementaire factoren, elk ontwikkeld om
het niveau van kosteneffectiviteit in uw bedrijf te verhogen en
uw klanten tevreden te stellen.

Optimaal reinigen
Cleaning Excellence helpt u de meest efficiënte inrichting voor
uw schoonmaaklocatie te maken. U kunt rekenen op tijd- en
geldbesparing vanaf de eerste evaluatie. Cleaning Excellence
kijkt naar een groot aantal variabelen zoals arbeidskosten,
beschikbare tijd en ruimtelijke parameters, om de meest
kosteneffectieve oplossingen vast te stellen, gebaseerd op de
machines en ervaring van Nilfisk die toonaangevend zijn in de
branche.

Financiële flexibiliteit
Financiële flexibiliteit stelt u in staat om de ideale
financieringsoplossing te selecteren voor uw specifieke situatie:
aankoop van machines, financial leasing, huren voor lange
termijn en huren voor korte termijn zijn allen mogelijk.

Service level assurance
Service Level Assurance heeft betrekking op de ondersteuning
van de producten die we leveren met superieure
toonaangevende service en support. Het doel is om uw
onderbrekingstijd tot een absoluut minimum te beperken en
uw winst hoog te houden. Als uw partner in elke fase van het
proces, biedt Nilfisk unieke klantondersteuning om u te helpen
elke opdracht op tijd en binnen het budget te voltooien.

Fleet management
Systematisch beheer van uw schoonmaak-werkzaamheden
maakt dat u het grote geheel overziet maar ook de details.
Ons Fleet Management programma verzamelt de data die u
nodig heeft voor het maken van de meest efficiënte planning.
Het draagt bij aan het verlagen van de operationele kosten en
het verhogen van de service door de implementatie van drie
innovatieve oplossingen: QR-codes*, Machine Park overzicht* en
TrackClean™*.
* Nog niet in alle landen beschikbaar
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Commerciële stofzuigers

Haal het hoogste rendement uit de hoge filterkwaliteit
Nilfisk stofzuigers zijn ontworpen rekening houdend met de
gebruiker. De stofzuigers zijn stevig en compact, eenvoudig in

gebruik en gemakkelijk te manoeuvreren voor een betrouwbaar
gebruik, jaar na jaar. Onze hoogwaardige filters garanderen een
hoge zuigkracht en een efficiënte filtratie.

Laag energieverbruik
De prestigieuze Nilfisk ontwerpen worden wereldwijd herkend.
Naast het bijzondere ontwerp zijn alle Nilfisk stofzuigers stil en
bieden krachtige reiniging met een laag energieverbruik.

Een laag geluidsniveau helpt u te besparen op reinigingskosten
Dagschoonmaak heeft altijd zin gehad. Maar luidruchtige,
grote reinigingsapparatuur maakte het voorheen onpraktisch.
Dankzij goed ontworpen en geluidsarme Nilfisk stofzuigers
is dagschoonmaak weer mogelijk. Het is slim om het toe te
passen!

Krachtige en betrouwbare Nilfisk motoren
De Nilfisk motoren zijn robuust en sterk met zeer krachtig zuigvermogen en laag geluidsniveau. Ze zijn een afgeleide van
industrieel ontwerp en geschikt voor professionele reiniging.
Een onbeschermde zuigmotor, hoe krachtig deze ook is, heeft
een beperkte levensduur. Om de motor te beschermen is
een goed hoofdfilter nodig dat de stofdeeltjes tegenhoud en
voorkomt dat deze de motor beschadigen.

Verbeter uw binnenklimaat met de effectieve Nilfisk filters
Een filtratiesysteem bestaat uit een serie opeenvolgende
stappen om stof tegen te houden: de stofzak, het hoofdfilter,
het uitblaasfilter. Nilfisk heeft één van de meest uitgebreide
assortimenten filters wereldwijd. Het HEPA 13/14 filter houdt
99,95% van de stofdeeltjes van 0,1 micron tegen. Het ULPA 15
filter houdt 99,9995% tegen. Deze filters worden gebruikt in
omgevingen waar het verspreiden van stofdeeltjes in de
omgevingslucht gecontroleerd dient te worden.

Ga voor meer informatie over onze commerciële stofzuigers naar www.nilfisk.nl of www.nilfisk.be
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Energielabel van stofzuigers

Het energielabel maakt het eenvoudig om energieverbruik en
prestaties van stofzuigers met elkaar te vergelijken. De nieuwe
EU wetgeving helpt bij het kiezen van de juiste stofzuiger voor
uw specifieke gebruik door het verplicht moeten vermelden
van de prestaties van stofopname op zowel harde vloeren

Toont alle Energie
Showsklassen
available energy

ratings

A
B
C
D
E
F
G

als op tapijt. Eveneens wordt nu het geluidsniveau en de
stofuitstoot getoond zodat u snel kunt beslissen aan de hand
van uw eisen. Bekijk onderstaand de verschillende elementen
en hoe deze te interpreteren.

A

YZ

kWh/annum

Toont het energieverbruik
van het product p.j.

Geeft het energieverbruik aan
in kWu/j met de standaard
Shows zuigmond
energy consumption/year

with

the provided nozzle

waarde van
ShowsToont
dustdere-emission
rating de uitstoot

ABCDEFG

YZdB

Shows Geeft
sound
for the product
hetlevel
geluidsvermogen
aan
(IEC/EN
60335-2-69)
(IEC/EN 60335-2-69)

ShowsGeeft
dustdepickup
waarderating
aan van het
on carpet

ABCDEFG

ABCDEFG

Shows dust pickup rating on hard
floor Geeft de waarde aan van het

zuigvermogen op
tapijt. DPUc

665/2013 - I

Onze verplichting als producent:
• Lever na 1 september 2014 een product dat voldoet aan
de nieuwe wetgeving
• Lever het energielabel mee (zit in de doos en aan de
buitenzijde op de doos)
• Toon de energieklasse in de Factsheets, op de website en
in de gebruikershandleiding
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Shows energy rating for the product

zuigvermogen op harde
vloeren DPUhf

Verplichting van de dealer:
• Dealers moeten elke stofzuiger in de showroom voorzien
van een Energielabel
• Het energielabel moet geplaatst zijn in de buurt van de
stofzuiger (in de showroom) - mag aan de buitenzijde van
de doos
• Vermelden

van Energieklasse in advertenties

VP300 ECO - Commerciële stofzuigers

Een Nilfisk stofzuiger voor dagelijks algemeen gebruik
•
•
•

Eenvoudig in gebruik en duurzaam ontwerp
Beste vullingsgraad in zijn klasse.
10 liter stofcontainer met 7,5 liter netto
stofzakinhoud
Weegt slechts 5.2 kg voor eenvoudig verplaatsen
Laag geluidsniveau van 50 dB(A) maakt overdag
reinigen mogelijk
Veilig opbergen van accessoires en elektrokabel aan
de achterzijde van de machine

•
•
•

TECHNISCHE GEGEVENS

De Nilfisk VP300 (voorheen VC300/GD 111) serie stofzuigers is een professionele, wel doordacht ontworpen
en betrouwbare serie stofzuigers die dag in dag uit z’n
werk doet. Deze Nilfisk serie stofzuigers is geschikt voor
het reinigen van kantoren, hotelkamers en winkels.

VP300 ECO

C

Energie efficiency klasse (kWu)
Jaarlijks energieverbruik (kWu/jaar)

35

Stofopname op tapijt

D

Stofopname op harde vloeren

C

Stofuitstoot klasse

G

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

67

Nominaal vermogen (W)

900

Zuigkracht buiseinde (W)

200

Luchtstroom (l/sec)

32

Vacuüm aan mondstuk (kPa))

23

Stofzakinhoud (l)

10

Kabellengte (m)

10

Gewicht (kg)

5.2

Lengte x breedte x hoogte (mm)

395x340x390

KENMERKEN
Stofzak, 1 st.

•

STANDAARD TOEBEHOREN
Slang zwart compleet

147 0765 500

Plumeau 32mm domestic

140 8244 500

Tuit plastic 32 mm

147 0146 500

Combi zuigmond 32 mm RD277 kit

107411677

Zakfilter compleet

147 1432 500

Zuigbuis 32 x 500mm staal p.st.

140 8246 040

ARTIKELNUMMER

107410428

9

VP300 HEPA - Commerciële stofzuigers

Een stofzuiger met aandacht voor mens en omgeving
•
•

Gecertificeerd HEPA filter
Oranje afneembaar snoer voor veiligheid en snelle
vervanging
Hoogste vullingsgraad, minder tijdsverlies door
wisselen van zakken
Weegt slechts 5,3 kg waardoor deze eenvoudig te
verplaatsen is
Laag geluidsniveau van slechts 50 dB(A) maakt de
stofzuiger geschikt voor reinigen overdag
Accessoires en snoer opbergmogelijkheid en
parkeerstand

•
•
•
•

TECHNISCHE GEGEVENS

VP300 HEPA

De Nilfisk VP300 HEPA (voorheen VC300 HEPA) stofzuiger is de meest recente uitbreiding van de VP300
serie. Deze stofzuigers zijn bestemd voor dagelijks
gebruik in middelzware omgevingen zoals kantoren,
hotelkamers en winkelpanden.

VP300 HEPA

B

Energie efficiency klasse (kWu)

C

Jaarlijks energieverbruik (kWu/jaar)

29

39

Stofopname op tapijt

na

E

Stofopname op harde vloeren

D

D

Stofuitstoot klasse

F

F

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

67

67

Nominaal vermogen (W)

900

900

Zuigkracht buiseinde (W)

200

200

Luchtstroom (l/sec)

32

32

Vacuüm aan mondstuk (kPa))

23

23

Stofzakinhoud (l)

10

10

Kabellengte (m)

15

10

Gewicht (kg)

5.3

5.3

Lengte x breedte x hoogte (mm)

395x340x390

395x340x390

Afneembare kabel

•

•

Stofzak, 1 st.

•

•

HEPA-filtrage

•

•

Slang zwart compleet

147 0765 500

147 0765 500

Hardevloerenmondstuk 32 x 300mm

140 6700 540

Plumeau 32mm domestic

140 8244 500

140 8244 500

Tuit plastic 32 mm

147 0146 500

147 0146 500

KENMERKEN

STANDAARD TOEBEHOREN

Combimondstuk met wiel 32 x 300 mm

140 8492 520

HEPA filter H13

107402902

107402902

Zakfilter compleet

147 1432 500

147 1432 500

Afneembaar snoer 10 m oranje
Afneembaar snoer 15 m oranje

107402676
107402901

Zuigbuis 32 x 500mm Alu p.st.

10

011 6431 500

Telescoopbuis 32 mm aluminium

011 8130 500

ARTIKELNUMMER

41600800

41600801

VP600 - Commerciële stofzuigers

Efficiënt, zuinig en duurzame reinigingsprestaties
•
•
•
•
•
•

350/800W motor met Energielabel A
Power boost functie voor zuinige en optimale
prestaties
HEPA uitblaasfilter standaard
Nieuwe magnetische sluiting voor de deksel van
het stofcompartiment
Leverbaar met vast snoer, afneembaar snoer en
snoeroprolmechanisme
Laagste geluidsniveau in zijn klasse

TECHNISCHE GEGEVENS

VP600 BASIC EU

Energie efficiency klasse (kWu)
Jaarlijks energieverbruik (kWu/jaar)
Stofopname op tapijt
Stofopname op harde vloeren
Stofuitstoot klasse
Geluidsniveau dB(A) IEC/EN 60335-2-69
Nominaal vermogen (W)
Zuigkracht buiseinde (W)
Luchtstroom (l/sec)
Vacuüm aan mondstuk (kPa))
Stofzakinhoud (l)
Kabellengte (m)
Gewicht (kg)
Lengte x breedte x hoogte (mm)
Oppervlakte zakfilter (cm²)

23
na
D
A
71
800
175
30
22
10
10
7
480x300x270
800

A

VP600 STD 2 EU

A

15
E
B
A
66
350
75
24
15
10
15
7
480x300x270
800

De Nilfisk VP600 stofzuiger biedt een groot aantal
eigenschappen zodat u exact die VP600 variant kunt
kiezen die het beste bij u past. Kies de snoer variant
(vast, afneembaar of oprolmechanisme) en profiteer
van het gebruikersvriendelijke ontwerp met opbergmogelijkheden voor accessoires.
De Nilfisk VP600 stofzuiger met twee snelheden en
laag geluidsniveau is ideaal voor dagschoonmaak in
hotels, restaurants, kantoren en instellingen. Het HEPA
filter is standaard op de Nilfisk VP600 voor een schone
werkomgeving.

VP600 STD 3 EU

A

15
E
B
A
66
350
75
24
15
10
10
8
480x300x270
800

KENMERKEN
Afneembare kabel
Stofzak, 1 st.
Tweevoudige aandrijving
HEPA-filtrage
Snoeroprolmechanisme
Ergonomische handgreep

•

•
•
•
•

•

•

Slang zwart compleet
Hardevloerenmondstuk 32 x 300mm
Plumeau 32mm domestic
Tuit plastic 32 mm
Mondstuk NE10 ECO
Hepa filter GU 305/355/45
Zakfilter basic
Afneembaar snoer 15 m oranje
Kabel cassette vast snoer VP600
Kabelcassette oprolmechanisme VP600
Kabel cassette met plug entree VP600
Zuigbuis 32 x 500mm Alu p.st.
Telescoopbuis 32 mm aluminium

147 0765 500
140 6700 540
140 8244 500
147 0146 500

147 0765 500

ARTIKELNUMMER

107412036

•

•
•
•
•
•

STANDAARD TOEBEHOREN

147 1250 600
107413056

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

147 0765 500
140 6700 540
140 8244 500
147 0146 500
107413075
147 1250 600
107413056

107413043
107413048
107413044
011 6431 500
011 8130 500

011 8130 500

41600803

41600804

11

GD930 / GD930 S2 / GD930Q - Commerciële stofzuigers

Stille reinigingskracht, al verkozen door miljoenen gebruikers
•
•

Exceptioneel laag geluidsniveau
Uitstekende duurzaamheid dankzij stevige stalen
container
Hoge vulgraad dankzij de 15 liter stofzak
800w motor voor een laag energieverbruik
(GD 930Q)

•
•

TECHNISCHE GEGEVENS

GD 930

GD 930Q

D

Energie efficiency klasse (kWu)

De Nilfisk GD 930 is een wereldklasse stofzuiger voor
effectief dagelijks gebruik voor grote oppervlakken.
De GD 930 stofzuiger is de betrouwbare keuze voor
veeleisende toepassingen in hotels, scholen, kantoren
en ziekenhuizen.

GD 930S2

D

B

Jaarlijks energieverbruik (kWu/jaar)

42

32

42

Stofopname op tapijt

D

E

D

Stofopname op harde vloeren

D

D

D

Stofuitstoot klasse

G

G

G

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

71

66

71

Nominaal vermogen (W)

1000

800

1000

Zuigkracht buiseinde (W)

270

235

270

Luchtstroom (l/sec)

35

23-30

24-35

Vacuüm aan mondstuk (kPa))

23

21.5

23

Stofzakinhoud (l)

15

15

15

Kabellengte (m)

15

15

15

Gewicht (kg)

7.5

7.5

7.5

Lengte x breedte x hoogte (mm)

450x390x330

450x390x330

450x390x330

Type hoofdfilter

-

HEPA 13

HEPA 13

Stofzak, 5 stuks

•

•

•

Binnenzijde vuilcontainer gespoten

•

•

•

Stofzak, 1 st.

•

•

•

HEPA-filtrage

•

•

Twee snelheden

•

•

140 2782 500

140 2782 500

KENMERKEN

STANDAARD TOEBEHOREN
Zuigslang UZ/GD 930 2 meter compleet

140 2782 500

Hardevloerenmondstuk 32 x 300mm

140 6700 540

Spleetzuigmond 32 mm

010 3098 500

010 3098 500

010 3098 500

Combimondstuk met wiel 32 x 300 mm

140 8492 520

140 8492 520

140 8492 520

Plumeaucombinatie

011 3104 500

011 3104 500

011 3104 500

Filter GD 930

140 1515 500
140 2666 010

140 2666 010

011 8130 500

011 8130 500

Hepafilter GD930
Zuigbuis 32 x 500mm Alu p.st.

011 6431 500

Telescoopbuis 32 mm aluminium

12

Stofzak UZ930 5 stuks

140 7015 020

140 7015 020

140 7015 020

ARTIKELNUMMER

107410408

107410420

107410416

UZ 964 - Commerciële stofzuigers

Heupstofzuiger voor volle ruimten
•
•
•
•

TECHNISCHE GEGEVENS

Machine weegt slechts 2,9 kilo en rust comfortabel
op de heupen van de gebruiker
Geschikt voor zowel links als rechtshandigen
HEPA-filter en een breed assortiment accessoires
voor speciale toepassingen leverbaar
Vliegtuiguitvoering beschikbaar

De ideale keuze voor het stofzuigen van theaters,
bioscopen, bussen, treinen en vliegtuigen. Dit is een
goede aanvulling op de stofdoek. Maakt reinigen vanaf
trappen, ladders en steigers eenvoudig.

UZ 964

A

Energie efficiency klasse (kWu)
Jaarlijks energieverbruik (kWu/jaar)

22

Stofopname op tapijt

na

Stofopname op harde vloeren

D

Stofuitstoot klasse

G

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

75

Nominaal vermogen (W)

700

Zuigkracht buiseinde (W)

160

Luchtstroom (l/sec)

28

Vacuüm aan mondstuk (kPa))

19

Stofzakinhoud (l)

2.2

Kabellengte (m)

15

Gewicht (kg)

2.9

Lengte x breedte x hoogte (mm)

370x210x200

KENMERKEN
Stofzak, 5 stuks

•

Stofzak, 1 st.

•

STANDAARD TOEBEHOREN
Slang UZ964 compleet

140 5691 000

Vloermondstuk Ø 32 mm droog

107407311

Spleetzuigmond 32 mm

010 3098 500

Plumeaucombinatie

011 3104 500

Zuigbuis 32 x 500mm Alu p.st.

011 6431 500

Stofzak UHR 70 5 stuks

140 6554 010

ARTIKELNUMMER

107410422

13

GD 5/10 - Commerciële stofzuigers

Schoonmaken met gemak
•

Laag geluidsniveau voor comfortabele bediening en
werken in geluidsgevoelige omgevingen
Goede filtratie, HEPA filter optioneel
Geschikt voor zowel links-, als rechtshandigen
5 of 10 liter containerinhoud
15 meter los snoer met veiligheidssluiting
Lichtgewicht stofzuiger en ergonomische
draagbanden verminderen de vermoeidheid
Ook leverbaar in batterij (alleen GD 5) uitvoering
voor een nog grotere vrijheid om overal te reinigen
Gebruikersvriendelijke batterijen resulteren in
een grotere productiviteit door een lager energieverbruik
Alle onderdelen zijn recyclebaar

•
•
•
•
•
•
•

•

TECHNISCHE GEGEVENS

GD 10

GD 5

E

Energie efficiency klasse (kWu)

Er zijn vele dingen die een goede rugstofzuiger moet
bezitten. Hij moet licht in gewicht zijn, met een juiste
gewichtsverdeling en het geluidsniveau moet zo laag
mogelijk zijn.

GD 5 HEPA

E

E

Jaarlijks energieverbruik (kWu/jaar)

50

48

49

Stofopname op tapijt

E

E

E

Stofopname op harde vloeren

D

D

D

Stofuitstoot klasse

F

F

E

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

78

83

78

Nominaal vermogen (W)

1300

1300

1300

Zuigkracht buiseinde (W)

240

240

210

Luchtstroom (l/sec)

40

40

37

Vacuüm aan mondstuk (kPa))

23

24

24

Stofzakinhoud (l)

10

5

5

Kabellengte (m)

15

15

15

Gewicht (kg)

4.6

4.2

4.4

Lengte x breedte x hoogte (mm)

380x260x570

380x260x570

380x260x570

KENMERKEN
Aansluiting voor elektromondstuk

•

STANDAARD TOEBEHOREN
Slang kompleet GD5/10 conisch

147 1236 500

Plumeau 32mm domestic

140 8244 500

Tuit kunststof 32 mm

22302100

Combimondstuk met wiel 32 x 300 mm

140 8492 520

147 1236 500

140 8244 500
22302100
140 8492 520

Hepa-filter GD5/10 compleet
Filter zak 10l GD10

147 1104 500
147 1100 500

Zuigbuis 32 x 500mm Alu p.st.

011 6431 500
011 8130 500

14

147 1100 500
011 8130 500

Stofzakken GD5 set 5 st. met voorfilter
ARTIKELNUMMER

140 8492 520

147 1099 500

Filter zak 5 liter GD5
Telescoopbuis 32 mm aluminium

147 1236 500

147 1098 500
107410453

107410449

107410450

GD5 Vliegtuig - Commerciële stofzuigers

Compacte en ergonomische rugstofzuiger, bijzonder geschikt voor
vliegtuigreiniging
•
•
•

•

•

TECHNISCHE GEGEVENS

HEPA Filter draagt bij aan betere luchtkwaliteit
Ergonomische draagbanden voor verhoogd
gebruikerscomfort
Aluminium telescopische buizen voor een
laag gewicht en instelbaar voor verschillende
werkzaamheden
Kwalitatief hoogwaardige
mondstukken voor maximale
reinigingsefficiëntie en maximale prestaties
Compact ontwerp, geschikt voor krappe
ruimtes

De GD 5 Vliegtuig is ontwikkeld, gebaseerd op het
succesvolle GD 5 platform, om het rugstofzuiger
aanbod uit te breiden en klanten snel en grondig
vliegtuigen te laten reinigen.
Niet leverbaar in de BENELUX!

GD5 FLY

C

Energie efficiency klasse (kWu)
Jaarlijks energieverbruik (kWu/jaar)

39

Stofopname op tapijt

E

Stofopname op harde vloeren

F

Stofuitstoot klasse

E

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

78

Nominaal vermogen (W)

800

Zuigkracht buiseinde (W)

126

Luchtstroom (l/sec)

29

Vacuüm aan mondstuk (kPa))

23

Stofzakinhoud (l)

5

Lengte x breedte x hoogte (cm)

38x26x57

Kabellengte (m)

20

Gewicht (kg)

4.2

KENMERKEN
HEPA-fitratie

•

Compact design

•

STANDAARD TOEBEHOREN
Slang kompleet GD5/10 conisch

147 1236 500

Plumeau 32mm domestic

140 8244 500

Tuit kunststof 32 mm

22302100

Combimondstuk met wiel 32 x 300 mm

140 8492 520

Hepa-filter GD5/10 compleet

147 1104 500

Filter zak 5 liter GD5

147 1100 500

Telescoopbuis 32 mm aluminium

011 8130 500

Stofzakken GD5 set 5 st. met voorfilter

147 1098 500

ARTIKELNUMMER

107410451
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VU500 - Borstelstofzuigers

De Nilfisk VU500 levert uitstekende schoonmaakresultaten
•
•
•
•
•
•

TECHNISCHE GEGEVENS

Snelkoppeling voor snoer
Afneembare voedingskabel voor snel onderhoud
Standaard H13 HEPA-filter
Borstel verwijderen zonder gereedschap
Niet strepende slijtvaste bumper
Handige handgreep

VU500 12INCH SMU EU

De Nilfisk VU500 borstelzuiger levert uitstekende
reinigingsresultaten en is bovendien erg gebruiksvriendelijk en ergonomisch, dankzij het rechtopstaande
model. De borstelhoogte past zich automatisch aan
afhankelijk van het vloeroppervlak (bijvoorbeeld tapijt
of harde ondergrond), waardoor ieder vloeroppervlak
schoon wordt achtergelaten.

VU500 15INCH SMU EU

D

Energie efficiency klasse (kWu)

C

Jaarlijks energieverbruik (kWu/jaar)

43

34

Stofopname op tapijt

E

E

Stofopname op harde vloeren

na

na

Stofuitstoot klasse

C

C

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

78

78

Nominaal vermogen (W)

1000

1000

Zuigkracht buiseinde (W)

130

130

Luchtstroom (l/sec)

44

44

Vacuüm aan mondstuk (kPa))

24

24

Stofzakinhoud (l)

3.5

3.5

Kabellengte (m)

10

10

Gewicht (kg)

8

8.5

Lengte x breedte x hoogte (mm)

330x318x1180

330x390x1180

Afneembare kabel

•

•

Compact design

•

•

Kabelopbergmogelijkheid

•

•

Borstel verwijderen zonder gereedschap

•

•

Ergonomische handgreep

•

•

Slang opberghaken

•

•

Slang GU 305/355/455 35mm

147 0950 500

147 0950 500

Spleetmondstuk 35 mm

147 1203 500

147 1203 500

Hepa filter GU 305/355/45

147 1250 600

147 1250 600

BRUSH 12INCH RED

107407697

KENMERKEN

STANDAARD TOEBEHOREN

BORSTEL GU 355/15 INCH

16

147 0930 510

Verlengbuis 35 mm

147 0851 500

147 0851 500

ARTIKELNUMMER

107413000

107413001

GU 355-2/455-2 - Borstelstofzuigers

Snel, stil en efficiënt tapijt stofzuigen!
•
•

Plat ontwerp voor reinigen onder meubelen
Ingebouwde zuigbuis met zuigslang voor moeilijk
bereikbare plaatsen
Uitstekende filtratie
HEPA filters optioneel voor alle modellen
Instelbare borstelhoogte voor alle vloertypen
Stofzak is eenvoudig te vervangen

•
•
•
•

TECHNISCHE GEGEVENS

GU 355-2

De nieuwe serie Nilfisk GU borstelzuigers is
ontworpen om snel, stil en efficiënt te reinigen. Met
een hoge filtratiegraad en een Hepa filter als optie op
alle modellen, garanderen deze borstelzuigers een
goede luchtkwaliteit.

GU 455-2

D

Energie efficiency klasse (kWu)

C

Jaarlijks energieverbruik (kWu/jaar)

43

34

Stofopname op tapijt

E

E

Stofopname op harde vloeren

na

na

Stofuitstoot klasse

C

C

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

79

79

Nominaal vermogen (W)

1200

1200

Zuigkracht buiseinde (W)

150

150

Luchtstroom (l/sec)

44

44

Vacuüm aan mondstuk (kPa))

24

24

Stofzakinhoud (l)

4

4

Kabellengte (m)

15

15

Gewicht (kg)

8.5

8.5

Lengte x breedte x hoogte (mm)

330x355x1210

330x455x1210

Stofzak, 2 stuks (papier)

•

•

Stofzak-vol-indicator

•

•

In de machine opgeborgen accessoires

•

•

Verstelbare handgreep

•

•

Slang GU 305/355/455 35mm

147 0950 500

147 0950 500

Meubelmondstuk

147 1205 500

147 1205 500

Spleetmondstuk 35 mm

147 1203 500

147 1203 500

Hepa filter GU 305/355/45

147 1250 600

147 1250 600

BORSTEL GU 355/15 INCH

147 0930 510

KENMERKEN

STANDAARD TOEBEHOREN

BORSTEL GU 455/18 INCH

147 0930 520

Verlengbuis 35 mm

147 0851 500

147 0851 500

ARTIKELNUMMER

107410445

107410447
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GU 700A - Borstelstofzuigers

Een zware borstelzuiger voor grote oppervlakken
•
•
•
•

64 cm werkbreedte
Twee zuigmotoren voor hoge zuigprestaties
Een borstelmotor
Ingebouwde slang en buis voor moeilijk bereikbare
plaatsen

TECHNISCHE GEGEVENS

GU700A

Nominaal vermogen (W)

2250

Tankinhoud (l)

35

Zuigkracht buiseinde (W)

na

Luchtstroom (l/sec)

52

Vacuüm aan mondstuk (kPa))

22.2

Stofzakinhoud (l)

35

Kabellengte (m)

23

Gewicht (kg)

51

Lengte x breedte x hoogte (mm)

1040x750x970

Werkbreedte (mm)

640

KENMERKEN

18

Motor-aangedreven borstel

•

ARTIKELNUMMER

56330910

De Nilfisk GU 700A is een rechtopstaand model voor
de dagelijkse reiniging van tapijt. Dit is de "industriële"
borstelstofzuiger voor grote oppervlakken tapijt.
Deze borstelstofzuiger maakt reinigen eenvoudig en
aangenaam.

VL200 - Commerciële stof-/waterzuigers

Compacte stof-/waterzuiger
•
•
•
•
•
•
•

De Nilfisk VL200 stof-/waterzuigers zijn compact en
eenvoudig in gebruik. Ze zijn uitgerust met het Push
& Clean filterreinigingssysteem en beschikken over
een eenvoudig opbergsysteem voor accessoires. Een
makkelijk te verplaatsen stof-/waterzuiger die optioneel
uitgerust kan worden met een roestvast stalen
container voor de zwaardere omstandigheden.

Push & Clean filterreiniging technologie
Uitwasbaar PET fleece filter
Gecertificeerd HEPA filter beschikbaar als accessoire
MultiFit accessoiresysteem met telescoop buis
Eenvoudig accesoires en kabelopbergsysteem
Blaasfunctie op de uitblaasluchtstroom
Roestvast stalen container (optioneel)

TECHNISCHE GEGEVENS

VL200

VL200 inox

Nominaal vermogen (W)

1200

1200

Tankinhoud (l)

20

30

Zuigkracht buiseinde (W)

250

250

Luchtstroom (l/sec)

48

48

Vacuüm aan mondstuk (kPa))

23

23

Stofzakinhoud (l)

14

14

Gewicht (kg)

7.5

10.5

Lengte x breedte x hoogte (mm)

380x390x510

390x400x640

KENMERKEN
RVS reservoir

•

Uitwasbaar pet-vliesfilter

•

•

Push&Clean filterreinigingssysteem

•

•

Opbergen van accessoires

•

•

Kabelopbergmogelijkheid

•

•

Slanghouder

•

•

Fleece stofzak, 1 st.

•

•

Slang Ø 32 mm 1,9 m cpl. VL500

107407308

107407308

Vloermondstuk Ø 32 mm nat

107407310

107407310

Vloermondstuk Ø 32 mm droog

107407311

107407311

Plumeau Ø 32 mm

107407312

107407312

Radiatormondstuk Ø 32 mm

107407334

107407334

Filterelement ATTIX

302000490

302000490

TELESCOPIC TUBE HOLDER KIT D32

107409978

107409978

Telescoopbuis 1130 Ø 32 mm

81906500

81906500

ARTIKELNUMMER

107406660

107406661

STANDAARD TOEBEHOREN
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VL500-35 - Commerciële stof-/waterzuigers

De toekomst van stof-, waterzuigers
•

•

•

De Nilfisk VL500 serie stof-, waterzuigers biedt
prestaties en betrouwbaarheid zodat lage operationele
kosten zijn gegarandeerd. Door de Nilfisk VL500 serie
te gebruiken worden de schoonmaakwerkzaamheden
eenvoudiger, sneller en veiliger.

Eenvoudig verwisselen van de filters door de
scharnierende motorkop, het verwisselen gaat
sneller en zowel de machine als de motorkop zijn
beschermd
Het dubbele filtersysteem maakt het mogelijk
om met één machine zowel vloeistoffen als vaste
stoffen op te zuigen zonder het filter te hoeven
verwisselen
MultiFit slangaansluiting, roestvast stalen buizen,
accessoires en mondstuk opbergen op de machine

TECHNISCHE GEGEVENS

VL500 35 BSF

VL500 35 EDF

Nominaal vermogen (W)

1350

1350

Tankinhoud (l)

35

35

Zuigkracht buiseinde (W)

250

250

Luchtstroom (l/sec)

48

48

Vacuüm aan mondstuk (kPa))

20

20

Stofzakinhoud (l)

18

18

Gewicht (kg)

11.5

12.5

Lengte x breedte x hoogte (mm)

460x420x730

460x420x730

Oppervlakte zakfilter (cm²)

1051

-

Oppervlak nat filter (cm²)

-

1051

Oppervlak cartridge filter (cm²)

-

2070

•

•

KENMERKEN
Buishouder
Dubbel filter systeem
Opbergen van accessoires

•
•

•

Slang Ø 32 mm 1,9 m cpl. VL500

107407308

107407308

Vloermondstuk Ø 32 mm nat

107407310

107407310

Vloermondstuk Ø 32 mm droog

107407311

107407311

Plumeau Ø 32 mm

107407312

107407312

Radiatormondstuk Ø 32 mm

107407334

107407334

STANDAARD TOEBEHOREN

Cartridge filter 35 l
Zak filter VL500-35

107407297
107407296

Vloeistoffilter 35 l

20

107407299

Buis RVS Ø 32 mm

107407309

107407309

ARTIKELNUMMER

107405155

107405160

VL500-55 - Commerciële stof-/waterzuigers

De toekomst van stof-, waterzuigers
•

•

•

•

TECHNISCHE GEGEVENS

Het legen van de container zonder de motorkop
te hoeven verwijderen maakt deze handeling snel
en eenvoudig zonder risico op beschadiging van
essentiële onderdelen
Door het verplaatsen van het gewicht, als je de
container kantelt, zorgt het Ergo Kantelsysteem
ervoor dat je een volledig gevulde container met
vloeistoffen kunt legen zonder veel inspanning
Eenvoudig verwisselen van de filters dankzij de
scharnierende motorkop beschermt de machine en
versnelt het proces
Met het dubbele filtersysteem van de Nilfisk
VL500kunnen zowel vloeistoffen als vaste stoffen
worden opgezogen zonder het filter te hoeven
verwisselen

VL500 55-1 BDF

VL500 55-1 BSF

VL500 55-1 EDF

De Nilfisk VL500 serie stof-, waterzuigers biedt
prestaties en betrouwbaarheid zodat lage operationele
kosten zijn gegarandeerd. Door de Nilfisk VL500 serie
te gebruiken worden de schoonmaakwerkzaamheden
eenvoudiger, sneller en veiliger.

VL500 55-2 BDF

VL500 55-2 BSF

VL500 55-2 EDF

Nominaal vermogen (W)

1350

1350

1350

2500

2500

2500

Tankinhoud (l)

55

55

55

55

55

55

Zuigkracht buiseinde (W)

200

200

200

200

200

200

Luchtstroom (l/sec)

48

48

48

72

72

72

Vacuüm aan mondstuk (kPa))

20

20

20

21

21

21

Stofzakinhoud (l)

28

28

28

28

28

28

Gewicht (kg)

24.5

23.5

26.5

25.5

24.5

27.5

Lengte x breedte x hoogte (mm)

840x620x1000

840x620x1000

660x620x890

840x620x1000

840x620x1000

660x620x890

Oppervlakte zakfilter (cm²)

-

1840

-

-

1840

-

Oppervlak nat filter (cm²)

1840

-

1840

1840

-

1840

Oppervlak cartridge filter (cm²)

4410

-

4410

4410

-

4410

•

•

•

•

•

KENMERKEN
Tweevoudige aandrijving
Dubbel filter systeem

•

Inklapbare duwbeugel

•

•

Verstelbare handgreep

•

•

Opbergen van accessoires

•

•

Afvoerslang

•

•

Ergo kantelsysteem

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

STANDAARD TOEBEHOREN
Slang 40 mm 2,5 m cpl. VL500-55

107407336

107407336

107407336

107407336

107407336

107407336

Vloermondstuk Ø 40 mm nat

107407338

107407338

107407338

107407338

107407338

107407338

Vloermondstuk Ø 40 mm droog

107407339

107407339

107407339

107407339

107407339

107407339

Radiatormondstuk Ø 40 mm

107408850

107408850

107408850

107408850

107408850

107408850

Cartridge filter 75 l

107407300

107407300

107407300

Zak filter 55-75L

107407304

107407300
107407304

Vloeistoffilter 55-75 l

107407302

107407302

107407302

Buisopbergklem D40mm

107407335

107407335

107407335

107407335

107407335

107407335

107407302

Buis RVS Ø 40 mm

107407337

107407337

107407337

107407337

107407337

107407337

ARTIKELNUMMER

107407459

107405156

107405161

107407460

107405157

107405162
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VL500-75 - Commerciële stof-/waterzuigers

De toekomst van stof-,waterzuigers
•

•

•

•

•

Snelsluiting voor instellen van de duwbeugel voor
eenvoudig en ergonomisch manoeuvreren van de
stof-, waterzuiger
Het legen van de container zonder de motorkop
te hoeven verwijderen maakt deze handeling snel
en eenvoudig zonder risico op beschadiging van
essentiële onderdelen
Door het verplaatsen van het gewicht, als je de
container kantelt, zorgt het Ergo Kantelsysteem
ervoor dat je een volledig gevulde container met
vloeistoffen kunt legen zonder veel inspanning
Eenvoudig verwisselen van de filters dankzij de
scharnierende motorkop beschermt de machine en
versnelt het proces
Met het dubbele filtersysteem van de Nilfisk VL500
kunnen zowel vloeistoffen als vaste stoffen worden
opgezogen zonder het filter te hoeven verwisselen

De Nilfisk VL500 serie stof-, waterzuigers biedt
prestaties en betrouwbaarheid zodat lage
operationele kosten zijn gegarandeerd. Door de Nilfisk
VL500 serie te gebruiken worden de dagelijkse
schoonmaakwerkzaamheden eenvoudiger, sneller en
veiliger.
Winner

2013

Winner of three
awards in 2013

TECHNISCHE GEGEVENS

VL500 75-1 BSF

VL500 75-1 EDF

VL500 75-2 BDF

VL500 75-2 BSF

VL500 75-2 EDF

Nominaal vermogen (W)

1350

1350

2500

2500

2500

Tankinhoud (l)

75

75

75

75

75

Zuigkracht buiseinde (W)

200

200

200

200

200

Luchtstroom (l/sec)

48

48

72

72

72

Vacuüm aan mondstuk (kPa))

20

20

21

21

21

Stofzakinhoud (l)

44

44

44

44

44

Kabellengte (m)

10

10

10

10

10

Gewicht (kg)

26

27.5

28

27

28.5

Lengte x breedte x hoogte (mm)

840x620x1000

660x620x1030

840x620x1000

840x620x1000

660x620x1030

Oppervlakte zakfilter (cm²)

1840

-

-

1840

-

Oppervlak nat filter (cm²)

-

1840

1840

-

1840

•

•

•

KENMERKEN
Tweevoudige aandrijving
Dubbel filter systeem

•

Inklapbare duwbeugel

•

Verstelbare handgreep

•

•

•
•
•

Opbergen van accessoires

•

•

•

•

•

Afvoerslang

•

•

•

•

•

Ergo kantelsysteem

•

•

STANDAARD TOEBEHOREN
Slang 40 mm 2,5 m cpl. VL500-55

107407336

107407336

107407336

107407336

107407336

Vloermondstuk Ø 40 mm nat

107407338

107407338

107407338

107407338

107407338

Vloermondstuk Ø 40 mm droog

107407339

107407339

107407339

107407339

107407339

Radiatormondstuk Ø 40 mm

107408850

107408850

107408850

107408850

107408850

Cartridge filter 75 l
Zak filter 55-75L

107407300

Vloeistoffilter 55-75 l
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107407300

107407304

107407304
107407302

107407302

Buisopbergklem D40mm

107407335

107407335

107407335

107407335

Buis RVS Ø 40 mm

107407337

107407337

107407337

107407337

107407335
107407337

ARTIKELNUMMER

107405158

107405163

107407462

107405159

107405164

Accessoires: stof-/waterzuigers

Mondstukken
Spleetzuigmond, meubelmondstuk, ronde borstel

Vloerenmondstuk
Combi-mondstuk en mondstukken voor verschillende
oppervlakken

Elektroborstel
Voor gebruik op tapijt

Stofzak
Synthetisch

Stofzak
Papier

Nat en droog filter
Voor VL500 serie

Zakfilter

Buizen
Chroom, staal, aluminium,
telescopisch

HEPA filters
(Afgebeelde type voor
GD 930)

Zuigslang
Voor GD 930

HEPA filter
Voor VL500 serie
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Industrial vacuum solutions

Voor een veiligere, schonere en productievere werkdag. Is er
iemand die uw wensen beter kent dan wij, wereldwijd?
U heeft de keuze uit meer dan 40 basismodellen en als u de
verschillende versies daarvan meerekent hebben we een
catalogus met meer dan 500 industriële stofzuigers.
Er zijn ook speciale versies beschikbaar: ATEX-modellen met
gecertificeerde motoren en elektrische systemen, met EEX d II

BT5-bescherming voor stoffen of omgevingen met explosiegevaar, machines met HEPA absoluut filtersystemen met een
effectiviteit van 99,995%, getest via de MPPS-methode,
machines met speciale filters voor alle soorten stoffen en
roestvrijstalen versies voor het opvangen en hergebruiken van
stoffen, zelfs bijtende stoffen.

Pneumatische transportsystemen zijn het krachtigste
hulpmiddel voor het verplaatsen van grondstoffen en granulaat.
Ze automatiseren de productie en verplaatsen grondstoffen of
granulaat van containers naar machines. Ze zijn bedoeld voor
het voeden van mixers, reactoren, trilzeven, granulatoren,
capsulemachines, compressoren en blistermachines.
Met pneumatische transportsystemen kan de productie worden
versneld en dat in een gezonde en veilige omgeving.

De stofzuigers van Nilfisk met extreem hoog vermogen
hebben vermogens van 22 tot 55 kW. Ook zijn ze ideaal voor
het verzamelen van grote hoeveelheden zwaar materiaal;
denk hierbij bijvoorbeeld aan gieterijen, cementfabrieken,
staalfabrieken, verbrandingsovens, kortom: aan plaatsen met
grote hoeveelheden afval.

Een centraal stofzuigsysteem bestaat uit een zuigeenheid, een
filter en eenleidingnetwerk.
Het systeem is bedoeld voor het schoonmaken van grote productieoppervlakken en maakt tijdbesparingen mogelijk doordat
er tegelijkertijd op meerdere locaties gezogen kan worden.
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Service
Ook snelle en eenvoudige toegang tot een professionele service
is een belangrijke factor als u uw werkzaamheden snel, volgens
planning en met zo weinig mogelijk storingen wilt uitvoeren.
Daarom willen we u graag onze Service Solutions aanbieden.
Nilfisk Service Solutions zijn voor u niet alleen een snelle en
betrouwbare back-up bij storingen. Ze zijn uw garantie op
onderhoudsbezoeken van topkwaliteit, verzorgd door onze
getrainde technici die overal ter wereld beschikbaar zijn. U kunt
er met een gerust hart vanuit gaan dat uw machines hun hele
leven lang op hun best functioneren en dat uw bedrijf er
optimaal van kan profiteren.

Industriële stofzuigers - éénfase

118
Een echte industriële stofzuiger van 95 cm hoogte
Deze machine is met een vermogen van 1 kW geschikt voor het verwijderen van droge materialen. De
stofzuiger is uitgevoerd in roestvrij staal om te gebruiken in industriële omgevingen. Bovendien is de 118
zeer klein en licht en beschikt de machine over een bijzonder goede ergonomie. Uitgerust met een HEPAfilter voor het opzuigen van gevaarlijke stoffen.

S2B-S3B
Krachtig en eenvoudig
2 of 3 kW-krachtbron met twee of drie onafhankelijke motoren. De S2B- en S3B industriële stofzuigers
verzamelen zowel natte als droge materialen. Deze stofzuigers zijn speciaal ontworpen om metalen splinters,
metaalvijlsel, olie en smeermiddel oplossingen op te nemen in mechanische fabricagelocaties.

TECHNISCHE GEGEVENS

Eénheid

118

S2B

S3B

Voltage

V

230

230

230

Frequentie

Hz

50-60

50-60

50-60

Beschermingsklasse

IP

43

43

43

Isolatieklasse

Klasse

F

I

I

Nominaal vermogen

kW

1

2

3

Luchtstroom zonder slang

L/min

2700

5500

8100

Vacuüm max.

kPa

21,5

21

21

Geluidsdrukniveau

dB(A)

75

74

75

Containercapaciteit

L

25

50

50-100

Oppervlakte hoofdfilter

cm2

8000

19500

19500

Inlaat

mm

50

70

70

Lengte x breedte x hoogte

mm

500x550x940

795x600x1275

795x600x1275-1570

Gewicht

kg

26

64

67-70
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Industriële stofzuigers - éénfase

S2-S3
De eerste digitale en volledig modulaire industriële stofzuigers
Met een vermogen van 2 of 3 kW met “bypass”-motor nemen de modellen S2 en S3 natte en droge materialen op. Deze stofzuigers zijn uitgerust met een praktisch, elektronisch bedieningspaneel voor gemakkelijk
gebruik en constante bewaking van de vacuümefficiency. Verkrijgbaar met een container van 40, 50 of 100
liter en met een lossysteem op basis van zwaartekracht (Gravity Unload, GU) met een wegwerp zak van
plastic of Longopac®.

VHS110 ATEX
Indien eenfase ATEX gecertificeerd moet zijn
1.1 kW, geschikt voor het opzuigen van droge materialen. De VHS110 ATEX is geschikt voor gebruik
in ATEX Z22 omgevingen. Dankzij de koolborstelloze motor garandeert deze machine hoge prestaties, heeft minder
onderhoud nodig en is geschikt voor continu gebruik. Het innovatieve PullClean systeem reinigt effectief het
antistatische sterfilter tijdens gebruik. Het optionele HEPA14/ULPA15 filter voor de motor is de perfecte oplossing bij
het opzuigen van fijnstof.

TECHNISCHE GEGEVENS

Eénheid

S2

S3

VHS110 ATEX

Voltage

V

230

230

230

Frequentie

Hz

50-60

50-60

50

Beschermingsklasse

IP

44

44

65

Isolatieklasse

Klasse

I

I

F

Nominaal vermogen

kW

2

3

1.1

Luchtstroom zonder slang

L/min

5500

8100

3600

Vacuüm max.

kPa

21.1

21.1

22

Geluidsdrukniveau

dB(A)

70

71

76
37

Containercapaciteit

L

40

50-100

Oppervlakte hoofdfilter

cm2

19500

19500

10000

Inlaat

mm

70

70

50

Lengte x breedte x hoogte

mm

800x600x1230

800x600x1300-1580

560x570x1240

Gewicht

kg

62

68-71

42

26

Industriële stofzuigers - driefase

T30S
Wanneer vermogen essentieel is
Met een vermogen van 3 kW is deze stofzuiger geschikt voor het opnemen van natte en droge materialen.
Bovendien is het de juiste keuze voor productiebedrijven, die op zoek zijn naar een stofzuiger met een goede prijs-/
prestatieverhouding. Verkrijgbaar in drie verschillende versies: met een container van 50 of 100 liter en met een
lossysteem op basis van zwaartekracht (Gravity Unload, GU) met polyethyleen LDPE zak of Longopac®, de “
eindeloze” zak.

CTS 22 - CTS 40 - CTT 40
Compact, veelzijdig en volledig configureerbaar
Met 2,2 en 4 kW-vermogen is deze CTS/CTT-serie geschikt om droge materialen op te nemen. De bescheiden
afmeting garandeert gemakkelijke beweging, manoeuvreerbaarheid en laat u bij iedere plek komen.
De CTS-modellen zijn uitgerust met een zijkanaalverdichtingspomp voor een groot vacuüm en een
gereduceerde luchtstroom. De CTT-modellen daarentegen hebben een turbine, die een grote luchtstroom geeft
en minder vacuüm.

TECHNISCHE GEGEVENS

Eénheid

T30S

CTS22

CTS40

CTT40

Voltage

V

400

400

400

400

Frequentie

Hz

50

50

50

50

Beschermingsklasse

IP

55

55

55

55

Isolatieklasse

Klasse

F

F

F

F

Nominaal vermogen

kW

3

2,2

4

4

Luchtstroom zonder slang

L/min

5830

5300

7000

8900

Vacuüm max.

kPa

31

30

21

18

Geluidsdrukniveau

dB(A)

70

68

70

73
50

Containercapaciteit

L

50-100

50

50

Oppervlakte hoofdfilter

cm2

19500

19500

19500

19500

Inlaat

mm

70

70

70

70

Lengte x breedte x hoogte

mm

600x980x1250-1530

1050x600x1250

1050x600x1250

1050x600x1250

Gewicht

kg

100-103

100

114

119
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Industriële stofzuigers - driefase

T22 - T40 - T40W - T75
Afgestemd op de metaalindustrie
Van 2,2 tot 7,5 kW, gebruikers kunnen het meest geschikte model kiezen voor hun toepassing. Zowel geschikt
voor het opzuigen van natte als droge materialen. Het 4,0 kW model is leverbaar met dubbele zijkanaal
verdichtingspomp serieel geschakeld voor een groter vermogen of paralel geschakeld voor een grotere luchtstroom.

T22PLUS - T40PLUS - T40WPLUS - T40PLUS HE
Gezondheid en veiligheid als standaard
Van 2,2 tot 4,3 kW-vermogen, voor droge materialen. Deze serie is ontworpen om veiligheid bij productiebedrijven te
garanderen, zelfs voor omgevingen met explosierisico (zij zijn ATEX gecertificeerd). Daarnaast zijn de versies van de
L-M-H-klasse geschikt voor het opnemen van gevaarlijke stoffen. De zijkanaalverdichtingspomp op de modellen T22PLUS
en T40PLUS bieden een hoog vacuüm, terwijl de parallelle zijkanaalverdichtingspompen op het model T40WPLUS
een grotere luchtstroom garandeert. Het model T40PLUS HE presteert efficiënt, met minder energieverbruik dankzij de
inductiemotor die een vacuüm van 330 mbar en een luchtstroom van 270 m3/u produceert: geen vermogensbeperking,
maar wel een verminderd elektriciteitsverbruik. Alle TPLUS-modellen zijn aanpasbaar naargelang uw wensen.

TECHNISCHE
GEGEVENS

Eénheid T22

T40

T40W

T75

T22PLUS

T40PLUS

T40WPLUS

Voltage

V

400

400

400

400

400

400

400

Frequentie

Hz

50

50

50

50

50

50

50

Beschermingsklasse

IP

55

55

55

55

55

55

55

Isolatieklasse

Klasse

I

I

I

F

F

F

F

Nominaal vermogen

kW

2,2

4,3

4

7,5

2,2

4,3

4

Luchtstroom zonder
slang

L/min

5250

5250

8150

8900

5250

5250

8150

Vacuüm max.

kPa

30

46

30

35

21

36

19

Geluidsdrukniveau

dB(A)

68

72

72

74

67

71

71

Containercapaciteit

L

50-100

50-100

50-100

100

50-100

50-100

50-100

Oppervlakte hoofdfilter

cm2

19500

19500

19500

35000

19500

19500

35000

Inlaat

mm

70

70

70

70

70

70

70

Lengte x breedte x
hoogte

mm

1130x600x
1240-1530

1130x600x
1240-1530

113x60x124153

1300x600x
1640

1290x600x
1260-1540

1290x600x
1260-1540

1290x600x
1360-1640

Gewicht

kg

111-114

132-135

136-139

188

138

162

167
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Industriële stofzuigers - driefase

3707-3907 series
Oneindig vermogen voor oneindig veel mogelijkheden
Met een vermogen van 5,5 tot en met 13 kW zijn deze industriële stofzuigers geschikt
voor het opnemen van natte en droge materialen. Zij zijn sterk, krachtig en betrouwbaar, waardoor zij ideaal zijn voor
continu en zwaar gebruik. Het grote filteroppervlak en de grote capaciteit van de container voorkomen stilstand van
de machines.
Verschillende modellen voor verschillende behoeften: grotere vacuümdruk, grotere luchtstroom of groter vermogen.
Deze stofzuigers zijn ideaal voor gebruik in de zware industrie.

3997 - 3997W - 3997WC
Eersteklas vermogen
Deze modellen zijn met hun vermogen van 22 kW geschikt voor het verwijderen van natte en droge materialen.
Voor continu en zwaar gebruik. Deze industriële stofzuigers kunnen als basis dienen in een vast centraal
afzuigsysteem dankzij hun hoge vermogen. Standaard met een elektrische filterschudder.

TECHNISCHE
GEGEVENS

Eénheid 3707

3707/10

3907

3907W

3907/18

3997

3997C

3997W

3997WC

Voltage

V

230/400

230/400

230/400

230/400

230/400

400

400

400

400

Frequentie

Hz

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Beschermingsklasse

IP

55

55

55

55

55

55

55

55

55

Isolatieklasse

Klasse

F

F

F

F

F

F

F

F

F

Nominaal vermogen

kW

5,5

7,5

11

11

13

20

20

20

20

Luchtstroom zonder
slang

L/min

8100

13500

8400

15300

18600

18600

18600

36000

36000

Vacuüm max.

kPa

35,3

24,5

43,1

29,4

29,4

60

60

43

43

Vaccum max. met
overbelasting klep

kPa

-

-

-

-

-

44

44

25

25

Geluidsdrukniveau

dB(A)

78

78

78

78

78

79

79

78

78

Containercapaciteit

L

175

175

175

175

175

175

175

175

175

Oppervlakte hoofdfilter

cm2

35000

35000

35000

35000

35000/66000

66000

110000

98000

110000

Inlaat

mm

100

100

100

100

100

100

100

120

120

Lengte x breedte x
hoogte

mm

1600x800x
1810

1600x800x
1810

1600x800x
1810

1600x800x
1810

1600x800x
1810

2000x900x
2150

2000x900x
2150

2000x900x
2150

2000x900x
2150

Gewicht

kg

291

305

411

324

360

650

697

650

697

* Standaard elektrische filterschudder
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Industriële stofzuigers - persluchtaangedreven

A15 - VHC200
Neem het zekere voor het onzekere met perslucht!
Ontworpen om te gebruiken wanneer elektriciteit niet beschikbaar of niet toegestaan is. Deze modellen
zijn uitgerust met een Venturisysteem en ze zijn ideaal voor het opnemen van zowel vast vuil als gemorste
vloeistoffen. De explosiebeveiligde ATEX-conforme versie (voor zones Gas 1-2 en Stof 21-22) is verkrijgbaar
in gespoten of roestvrij staal uitvoering.

TECHNISCHE GEGEVENS

Eénheid

A15

VHC200

Luchtverbruik*

(NL/min)

1580

2650

Benodigde druk

bar

6

6

Luchtstroom zonder slang

L/min

2100

5600

Vacuüm max.

kPa

35,1

38

Geluidsdrukniveau

dB(A)

72

70

Containercapaciteit

L

25

50-100

Oppervlakte hoofdfilter

cm2

7000

19500

Inlaat

mm

50

70

Lengte x breedte x hoogte

mm

510x505x1010

910x600x1300-1590

Gewicht

kg

24

67-70

*met 6 bar druk
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Industriële stofzuigers - olie en spanen

VHO 200
Opzuigen van vloeistoffen is nog nooit zo gemakkelijk geweest!
Met zijn vermogen van 2,4 kW is deze éénfase industriële stofzuiger ontworpen voor het opzuigen van maar liefst
75 liter vloeistoffen van welke aard dan ook; ook wanneer deze vermengd zijn met vaste materialen. De afvoer
gebeurt zeer snel door simpelweg de klep te activeren om de luchtstroom te veranderen in een uitblaasstroom. Deze
stofzuiger is uitgerust met een spanenkorf, die vaste materialen kan scheiden van vloeistoffen.

ECO-OIL 13 - ECO-OIL 22
Olie opzuigen om te besparen
De modellen ECO-OIL 13 en ECO-OIL 22 met respectievelijk 1,3 kW éénfase en 2,2 kW driefase motor, zijn speciaal
ontworpen om olie, viscose vloeistoffen en spanen op te zuigen. De vaste stoffen en vloeistoffen worden van elkaar
gescheiden door middel van “macrofiltratie”. Dit stelt de gebruiker in staat om de opgezogen olie en vloeistoffen te
recyclen en her te gebruiken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Eénheid

VHO200

ECO-OIL 13

ECO-OIL 22

Voltage

V

230

230

400

Frequentie

Hz

50

50

50

Beschermingsklasse

IP

44

43

55

Isolatieklasse

Klasse

I

B

F

Nominaal vermogen

kW

2,4

1,3

2,2

Luchtstroom zonder slang

L/min

4500

2675

5100

Vacuüm max.

kPa

23

31,3

32,3

Geluidsdrukniveau

dB(A)

70

70

71

Spanen capaciteit

L

22

30

30

Vloeistof capaciteit

L

75

180

180

Inlaat

mm

50

50

50

Lengte x breedte x hoogte

mm

580x880x1230

670x1050x1500

670x1050x1500

Gewicht

kg

60

120

135
Alle modellen zijn uitgevoerd met oliebestendige wielen met rem.
Alle afdichtingen zijn oliebestendig.
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Industriële stofzuigers - voor levensmiddelenindustrie,
farmaceutische industrie en OEM
IVT1000
De stofzuiger voor cleanrooms
Deze stofzuiger is uitermate geschikt voor plaatsen waar sterilisatie en volledige controle over
besmettingsrisico’s een standaard vereiste zijn. De machine is stil en kan volledig worden gesteriliseerd. De
juiste oplossing voor het opzuigen van kleine hoeveelheden giftige stoffen (HEPA/ULPA-filtratie).

VHS110 CR
Cleanroom vriendelijke stof-/waterzuiger
De Nilfisk VHS110 CR is de innovatieve stof-/waterzuiger voor cleanrooms. Het ontwerp volgens de GMP
richtlijnen en de roestvrij stalen uitvoering zorgen dat deze Nilfisk stofzuiger eenvoudig te reinigen en te
onderhouden is. Het ULPA15 filter geplaatst na de motor voorkomt besmetting van de cleanroomomgeving
door de stofzuiger, ook het optionele HEPA14 of ULPA15 filter geven de hoogste filterefficiëntie in geval van
zeer fijn stof.

TECHNISCHE GEGEVENS

Eénheid

IVT1000

IVT1000
H-CLASS

IVT1000
SAFE PACK

VHS110 CR

Voltage

V

220-240

220-240

220-240

230

Frequentie

Hz

50-60

50-60

50-60

50

Beschermingsklasse

IP

40

40

40

54

Isolatieklasse

Klasse

-

-

-

I

Nominaal vermogen

kW

1.2

1.2

1.2

1

Luchtstroom zonder slang

L/min

2283

2100

2100

2967

Vacuüm max.

kPa

19.8

20

20

20.5

Geluidsdrukniveau

dB(A)

61

61

61

76

Containercapaciteit

L

12.5

12.5

-

37

Capaciteit stofzak

L

6.5

8

6.5

-

Oppervlakte hoofdfilter

cm2

2100

2573

2573

10000

Inlaat

mm

32

32

32

50

Lengte x breedte x hoogte

mm

300x300x625

300x300x725

300x300x700

560x570x1240

Gewicht

kg

9

11.5

9

39
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Industriële stofzuigers - voor levensmiddelenindustrie,
farmaceutische industrie en OEM
VHW200 - VHW201 - VHW210 - VHW211
De

meest compacte stofzuigers voor geautomatiseerde toepassingen

Met 0,45 tot en met 0,85 kW-vermogen zijn deze driefase, vaste industriële stofzuigers de kleinste uit de
Nilfisk-reeks. Bovendien zijn deze stofzuigers ideaal om te integreren met procesmachines voor het opzuigen
van kleine hoeveelheden stof of snijafval. Ontworpen in overeenstemming met de GMP-vereisten. De
machines zijn stil en hebben een uitstekende filtratie dankzij het standaard hoofdfilter en het HEPA H14
absoluut filter voor de motor.

VHW310 - VHW311
Beste ingebouwde vacuümtechnologie
1,5 kW vermogen. Ideaal om te worden geïntegreerd in een procesmachine, waarbij er slechts beperkte
ruimte beschikbaar is en hoge prestaties vereist zijn. Het model VHW311 kan gemakkelijk ter plekke worden
geüpgraded met een absoluut filter en wielen, zodat het een mobiele, industriële stofzuiger wordt.

TECHNISCHE GEGEVENS

Eénheid

VHW200

VHW201

VHW210

VHW211

VHW310

VHW311

Voltage

V

400

400

400

400

400

400

Frequentie

Hz

50

50

50

50

50

50

Beschermingsklasse

IP

55

55

55

55

55

55

Isolatieklasse

Klasse

I

I

I

I

I

I

Nominaal vermogen

kW

0.45

0.45

0.89

0.89

1.5

1.5

Luchtstroom zonder slang

L/min

1192

1192

1933

1933

3500

3500

Vacuüm max.

kPa

14.8

14.8

21

21

24

24

Geluidsdrukniveau

dB(A)

56

56

62

59

61

60

Containercapaciteit

L

1

6.5

6.5

6.5

15

15

Oppervlakte hoofdfilter

cm2

1330

1840

1840

1840

4200

4200

Inlaat

mm

40

40

40

40

50

50

Lengte x breedte x hoogte

mm

530x270x415

420x430x820

640x330x475

420x430x820

420x710x905

420x710x905

Gewicht

kg

17

25

23

31

49

61
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Industriële stofzuigers - voor levensmiddelenindustrie,
farmaceutische industrie en OEM
VHW320 - VHW321
Multifunctionele innovatie
1,5 kW vermogen, ideaal als apparatuur in procesmachines en/of voor reinigings- of
onderhoudswerkzaamheden. Deze machines zijn voorzien van het nieuwe PullCleansysteem om op effectieve wijze
het filterpatroon te reinigen, terwijl de stofzuiger gewoon door blijft zuigen. De VHW321 is dankzij haar innovatieve en gladde vormgeving gemakkelijk schoon te maken en te desinfecteren (GMP-conformiteit). Bij de H-klasse
stofzuiger vervangt u het absoluut filter op een veilige manier, namelijk zonder in contact te komen met het filter en
de gevaarlijke stoffen.

VHW420 - VHW421
Wanneer hygiëne voldoet optredens
De VHW420 is speciaal ontworpen om de hoogste prestaties in volledig geautomatiseerde toepassingen die
24/7 actief zijn, te garanderen. Het model VHW421 is de perfecte samensmelting tussen prestaties en hygiënisch
ontwerp volgens GMP-vereisten. Deze machine is gemakkelijk schoon te maken en te desinfecteren.

TECHNISCHE GEGEVENS

Eénheid

VHW320

VHW321

VHW420

VHW421

Voltage

V

400

400

400

400

Frequentie

Hz

50

50

50

50

Beschermingsklasse

IP

55

55

55

55

Isolatieklasse

Klasse

F

F

F

F

Nominaal vermogen

kW

1.5

1.5

2.2

2.2

Luchtstroom zonder slang

L/min

3200

3200

5100

5100

Vacuüm max.

kPa

18.5

18.5

19

19

Geluidsdrukniveau

dB(A)

60

61

63

65

Containercapaciteit

L

25

25

46

46

Oppervlakte hoofdfilter

cm2

10000

10000

20000

20000

Inlaat

mm

50

50

70

70

Lengte x breedte x hoogte

mm

440x780x1170

440x735x1170

540x970x1390

540x970x1390

Gewicht

kg

73

83

100

113
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Industriële stofzuigers - voor levensmiddelenindustrie,
farmaceutische industrie en OEM
VHW440
De hoogste prestaties voor de totale hygiëne producties
Met 4 kW-vermogen levert deze stofzuiger uitstekende prestaties voor wat betreft vacuüm, luchtstroom en
filtratie. Geschikt voor een totale reiniging van productie omgevingen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Eénheid

VHW440

Voltage

V

400

Frequentie

Hz

50

Beschermingsklasse

IP

55

Isolatieklasse

Klasse

F

Nominaal vermogen

kW

4

Luchtstroom zonder slang

L/min

7000

Vacuüm max.

kPa

23

Geluidsdrukniveau

dB(A)

67

Containercapaciteit

L

46

Oppervlakte hoofdfilter

cm2

20000

Inlaat

mm

70

Lengte x breedte x hoogte

mm

540x970x1390

Gewicht

kg

113
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Dust Containment Systemen

Dust Containment Systemen
De dust containment serie bestaat uit twee typen: de DCU en de CY serie.
De DCU serie is uitgevoerd met een HEPA absoluut filter en houdt de fijnste
stofdeeltjes vast.
De CY serie is de hoog efficiënte filterloze voorafscheider die in combinatie met
DCU220 - DCU220WIP gebruikt dient te worden.
De filter eenheden dienen op een afzuigeenheid aangesloten te worden.
PLUS:
·· Tot OEB 5
·· Tot 1080 m3/u in zeer compacte afmeting
·· GMP ontwerp
·· Verlaagde onderhoudskosten
·· Leverbaar in WIP uitvoering
De Nilfisk DCU en CY serie, de meest gebruiksvriendelijke filtersystemen OEB5
goedgekeurd.

TECHNISCHE GEGEVENS

Eenheid

CY202

CY203

DCU112

DCU113

DCU114

DCU115

DCU220 VTC DCU220WIP
VTC

Vacuüm max.

kPa mbar

25 - 250

25 - 250

25 - 250

25 - 250

25 - 250

25 - 250

25 - 250

Luchtstroom max.

m3/u l/min

650 - 10833

1080 - 18000 650 - 10833

1080 - 18000 550 - 9166

1080 - 18000 1080 - 18000 1080 - 18000

-

-

-

Ster Filter Antistatisch
M Klasse

Type hoofdfilter

-

Ster Filter Antistatisch
M Klasse

-

25 - 250

-

Oppervlak hoofdfilter

cm2

-

-

-

-

19500

35000

-

-

Efficiëntie cycloon
voorafscheider

%

> 96% Bij
placebo stof
(0.97 kg/dm3)

> 95% Bij
placebo stof
(0.6 kg/dm3)

> 96% Bij
placebo stof
(0.97 kg/dm3)

> 95% Bij
placebo stof
(0.6 kg/dm3)

-

-

-

-

Hepa filter fasen

S

-

-

1

1

1

1

2

2

Oppervlak Hepa 14 filter

cm2

-

-

100000

100000

100000

100000

100000

100000

-

-

BagIn BagOut BagIn BagOut BagIn BagOut BagIn BagOut BagIn BagOut BagIn BagOut

cm2

-

-

-

-

-

-

100000

-

-

-

-

-

-

BagIn BagOut BagIn BagOut

Hepa filter verwisselsysteem
Oppervlak Hepa
veiligheidsfilter
Hepa veiligheidsfilter
verwisselsysteem
Filter efficiëntie

%

100000

-

-

99.995%

99.995%

99.995%

99.995%

99.995%

99.995%

OEB niveau productie

OEB5

OEB5

OEB5

OEB5

OEB5

OEB5

OEB5

OEB5

OEB niveau onderhoud

OEB4

OEB4

OEB4

OEB4

OEB4
geen filter
wissel
inbegrepen

OEB4
geen filter
wissel
inbegrepen

OEB4

OEB4

Containercapaciteit

L

30

30

30

30

30

30

30

30

Lengte x Breedte x Hoogte

cm

63x76x218

63x76x269

145.4x71
x223.2

145.2x71
x280.3

152.1x71
x182.6

161.5x71
x206.8

63x101x292

63x139.2
x292
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Industriële Zuigers voor verpakkingen en snijresten

R series
De snelste manier om snijresten te verzamelen
Van 0,85 tot 4 kW-vermogen, geschikt voor het opnemen van snijresten en snippers (papier, plastic, textiel)
bij productielijnen. De zuigkracht, constructiekenmerken en afmetingen zijn daarom afgestemd op de
productiemachines die zij ondersteunen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Eénheid

R104

R154

R155

R305

3507W R

Voltage

V

230/400

230/400

230/400

230/400

230/400

Frequentie

Hz

50

50

50

50

50

Beschermingsklasse

IP

55

55

55

55

55

Isolatieklasse

Klasse

F

F

F

F

F

Nominaal vermogen

kW

0,9

1,1

1,1

2,2

4

Luchtstroom zonder slang

L/min

2600

3300

3300

5100

8600

Vacuüm max.

kPa

22,5

20,5

20,5

31,3

29,4

Geluidsdrukniveau

dB(A)

68

72

72

75

74

Containercapaciteit

L

114

114

150

150

215

Oppervlakte hoofdfilter

cm2

11500

11500

14350

14350

19000

Inlaat

mm

50

50

50

50

70

Lengte x breedte x hoogte

mm

560x1200

560x1200

660x1250

660x1250

1200x700x1400

Gewicht

kg

38

40

47

61

155
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Pneumatische transportsystemen

Elektrische pneumatische transportsystemen
Elektrische pneumatische transportsystemen genereren onderdruk met zijkanaalverdichtingspompen. Volgens richtlijn
1935/2004 kunnen deze machines gebruikt worden in de levensmiddelen industrie. De serie bestaat uit:
·· 3VT serie – transportsysteem voor poeders tot 500 kg/u en/of granen kleiner dan 1 mm. Geen vermenging van
materialen.
·· 9505 serie – op luchtstroom gebaseerd transportsysteem voor lege capsules.
·· A128X serie met eenfase motor – transportsysteem voor materialen tot 300 kg/u en granen groter dan 1 mm.
·· PCT421FG serie – transportsysteem voor het verplaatsen van kwetsbare producten naar verpakkingsmachines.
·· Modulaire systemen: tailor-made oplossingen voor specifieke toepassingen.

Persluchtaangedreven pneumatische transportsystemen
Pneumatische transportsystemen binnen deze serie zijn uitgevoerd met persluchtaandrijving. Deze systemen hebben
een laag geluidsniveau, een grote flexibiliteit en nemen weinig ruimte in beslag. Dankzij de vacuüm generatietechnologie is het energieverbruik van de compressor vergelijkbaar met die van elektrische systemen. De standaard serie
garandeert een zeer hoog hygiëne niveau. Vervaardigt van AISI 304 roestvast staal is dit ideaal voor toepassingen
waar prestaties, compactheid en weinig onderhoud zijn vereist. Deze serie is uitgevoerd met de “S serie” motor, met
een capaciteit tot 3100 kg/u. De premium serie is voor gebruik waar een optimaal niveau van technologie, efficiëntie
en hygiëne vereist is. Alle onderdelen die in contact komen met het materiaal, behalve de pakkingen en het filter,
zijn gemaakt van AISI 316L roestvast staal; de H-serie motor is zelfs nog efficiënter, in termen van energieverbruik, en
kan tot 2600 kg/u verplaatsen.

TECHNISCHE
GEGEVENS

Eenheid

3VT

3VT / 25

PCC00HP

PCC12HP

PCC44SF

PCC44HF

9505

A128

A136

PCT421FG

PCT320FG

Voltage

V

400

400

-

-

-

-

220/400

220

220

400

400

Frequenctie

Hz

50/60

50/60

-

-

-

-

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

54

54

54

54

54

54

55

40

40

55

55

Ip beschermings- Klasse
klasse
Isolatie klasse

Klasse

F

F

-

-

-

-

F

F

F

F

F

Nominaal
vermogen

W

0,55

0,75

Perslucht

Perslucht

Perslucht

Perslucht

0,36

1

1

2,2

1,5

Luchtstroom max m3/u

267

417

717

1433

4917

4617

1300

2700

2700

3960

3180

Vacuüm max

74

74

75

75

75

75

-

21

21

19

18,5

kPa

Geluidsniveau

dB(A)

61

61

70-73

69-77

69-77

69-77

62

74

74

65

60

Containercapaciteit

L

11

11

2

3

14

14

198

8

16

7

7

Vereiste druk

bar

4/6

4/6

4/6

4/6

4/6

4/6

-

4/6

4/6

-

-

Vereiste
luchtdruk

nl/sec
bij 6
bar

0,2

0,2

3,5

7

28

28

-

0,56

0,56

-

-

Oppervlak
hoofdfilter

cm2

1200

1200

800

1400

2500

7500

11000

7500

14100

20000

19500

Inlaat

mm

30

30

25

32/38

63/76

63/76

60

40

50

50

70

Afmeting
cm
container LxWxH

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

Gewicht
container

kg

-

-

12

22

34

40

-

14

18

7

7

Afmeting trolley
+ motor LxWxH

cm

76x46x87

76x46x87

-

-

-

-

120x61x120 -

-

90x46x145 90x50x139

Gewicht
complete trolley

kg

78

78

-

-

-

-

104

-

-

55

73

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

500

500

300

600

2700

2200

700*

300

350

500

250

Materiaal
Capaciteit
verplaatsen

kg/u

*Capsules per seconde
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Centrale stofzuigsystemen

Centrale stofzuigsystemen
Een centraal stofzuigsysteem bestaat uit een zuigeenheid, een filter en een leidingnetwerk. De voordelen zijn
eenvoudig:
·· Tijdbesparend, door gelijktijdige afzuiging op meerdere plekken;
·· Toename van de productiviteit door de mogelijkheid om continu te kunnen afzuigen, waardoor de
stilstandtijd wordt teruggebracht;
·· Snelle afvoer van afval dankzij verschillende automatische leegsystemen voor opgezogen materiaal

TECHNISCHE GEGEVENS ZUIGEENHEID

Eenheid

CV10

CV15

CV15W

CV17

CV18

CV25

CV30

CV30W

Voltage

V

400

400

400

400

400

400

400

400

Frequentie

Hz

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

IP bescherming

Klasse

55

55

55

55

55

55

55

55

Isolatie

Klasse

F

F

F

F

F

F

F

F

Nominaal vermogen

kW

7,5

11

11

12,5

12,5

18,5

20

20

Luchtstroom zonder
slang

l/min

13200

8700

15700

22000

17500

22000

18750

35500

Vacuum max

mbar

25

43

30

21

29

32

44

25

Geluidsniveau

dB(A)

78

78

78

78

78

80

80

80

100

100

100

100

100

100

120

Inlaat

mm

100

Lengte x breedte x
hoogte

mm

800x700x1080 800x700x1080 800x700x1080 900x850x1150 900x850x1150 900x850x1150 900x850x1150 900x850x1150

Gewicht

kg
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TECHNISCHE GEGEVENS SILO

Eenheid

SILO D560

SILO D780

SILO D780/1

SILO D1200

SILO D1200/1

Vacuum max

mbar

500

500

500

500

500

Capaciteit

L

36

102

102

385

385

Oppervlakte hoofdfilter

cm2

7

11

22

32

64

Inlaat

mm

100

150

150

220

220

Lengte x breedte x
hoogte

mm

563x563x1528

784x784x1860

784x784x2284

1240x1240x2650

1240x1240x3190

253

143

278

278

290

373

419

*referentie silos: cartridge kit en 250 mm flens
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Hoogvermogen zuigers

Groot vermogen voor grote hoeveelheden
De hoogvermogen zuiger serie bestaat uit 15 heavy duty modellen. Het vermogen varieert tussen de 22 en de 55 kW.
Speciale modellen kunnen individueel worden ontwikkeld.
Deze krachtige Nilfisk zuigeenheden besparen tijd en middelen. Gieterijen, cement fabrieken, staal fabrieken en
verbrandingsinstallaties kiezen voor Nilfisk vanwege de robuustheid en het eenvoudige gebruik.
Alle modellen in deze serie zijn ontwikkeld in overeenstemming met veiligheidsrichtlijnen voor de gebruikers en de
omgeving. Ze kunnen eenvoudig worden verplaatst van de ene naar de andere locatie met behulp van een vorkheftruck of een bovenloopkraan die gebruik maakt van de speciale bevestigingspunten op de zuigeenheid.
Nilfisk levert een breed assortiment containers, lossystemen en opslagsystemen voor elke productie omgeving.
Mobiele uitvoeringen zijn ook leverbaar.

TECHNISCHE GEGEVENS

Eenheid

AC30 CFA

AC37 CFA

AC45 AV CFA

AC30 TR

AC37 TR

AC45AV TR
400

Voltage

V

400

400

400

400

400

Frequentie

Hz

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

IP bescherming

Klasse

55

55

55

55

55

55

Isolatie

Klasse

F

F

F

F

F

F

Nominaal vermogen

kW

30

37

45

30

37

45

Luchtstroom zonder slang

l/m

30000

33333

35000

30000

33333

35000

Vacuum max

mBar

460

510

620

460

510

620

Geluidsniveau

dB(A)

76

76

76

76

76

76

Containercapaciteit

L

1000

1000

1000

1300

1300

1300

Oppervlakte hoofdfilter

cm2

16000

160000

160000

160000

160000

160000

Inlaat

mm

100

100

100

100

100

100

Lengte x breedte x hoogte

cm

160x160x280

160x160x280

160x160x280

160x160x350

160x160x350

160x160x350

Gewicht

kg

2600

2600

2700

2300

2346

2408
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GM 80P - Eenfase industriële stofzuigers

De lichte maar heavy-duty stofzuiger
•
•
•
•
•

Hepa of Ulpa absoluut filter varianten
Stil
10 meter netsnoer
12,25 liter container inhoud
Licht, slechts 5 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

GM 80 PROF P 230 VOLT

Energie efficiency klasse (kWu)

na

Jaarlijks energieverbruik (kWu/jaar)

na

Stofopname op tapijt

na

Stofopname op harde vloeren

na

Stofuitstoot klasse

na

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

na

IP beschermingsklasse

IP20

Stofklasse

L

Nominaal vermogen (W)

1200

Zuigkracht buiseinde (W)

270

Luchtstroom zonder slang (l/sec)

38

Containerinhoud (l)

12.25

Oppervlakte hoofdfilter (cm²)

2100

Max. vacuüm (kPa)

20

Aansluiting (mm)

38

Gewicht (kg)

5

Lengte x breedte x hoogte (mm)

390x300x410

Type hoofdfilter

KATOEN

Industriële stofzuiger voor gebruikers die een hoog
vacuüm zoeken en gebruikersgemak.
Dat is de Nilfisk GM80!

KENMERKEN
Stofzak, 3 stuks

•

Met vaste kabel

•

STANDAARD TOEBEHOREN
Slang kunststof compleet

12097500

Filter GS 80 / GS 81

61543000

Buis 56 cm 32 mm

11112401

ARTIKELNUMMER

17119001

41

IVB 7 serie - Industriële veiligheids- stof-/waterzuigers

Goedgekeurd voor veilig reinigen
•
•

•
•

•

•

Veiligheidsstofzuigers voor stofklasse M en H
XtremeClean filterreinigingssysteem: deze
technologie blaast het stof automatisch van het
filter waardoor de zuigkracht constant hoog blijft
SoftStart: een geleidelijke start van de motor
voorkomt piekspanningen
Inschakelautomaat: in combinatie met
handgereedschap start of stopt de zuiger
automatisch indien u het gereedschap in en
uitschakelt
Toerentalregelaar: om de zuigkracht en het
geluidsniveau te verlagen zodat het gereedschap
niet aan het oppervlak blijft kleven
IVB 7, met losse of kiep-kantelbare container

De Nilfisk IVB 5/7 M/H zijn uitgevoerd met het
XtremeClean filterreinigingssysteem dat uw filter
automatisch reinigt terwijl u aan het werk bent. De
IVB 7 biedt u bovendien een 70 liter RVS container,
een robuust stalen frame met losse of kiep-kantelbare
container voor eenvoudig legen.

TECHNISCHE GEGEVENS

IVB 7-H

IVB 7-M

IP beschermingsklasse

IPX4

IPX4

Stofklasse

H

M

Nominaal vermogen (W)

1200

1200

Zuigkracht buiseinde (W)

270

270

Luchtstroom zonder slang (l/sec)

60

60

Containerinhoud (l)

70

70

Oppervlakte hoofdfilter (cm²)

10000

7800

Max. vacuüm (kPa)

23

23

Aansluiting (mm)

50 MultiFit

50 MultiFit

Gewicht (kg)

27.2

27.2

Lengte x breedte x hoogte (mm)

580x605x970

580x605x970

Type hoofdfilter

Papier/Glasvezel

PET

•

•

KENMERKEN
Softstart
Afvoerzak

•

Luchtstroomsensor

•

•

Kiepbaar reservoir

•

•

Antistatisch systeem

•

•

Toerentalregelaar

•

•

XtremeClean automatisch filterreinigingssysteem

•

•

STANDAARD TOEBEHOREN
Filter Ø 275x187 H-klasse

107400564

Filterelement Ø 275x187
ARTIKELNUMMER
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107400562
302001893

302001894

IVB 961-01 - Industriële veiligheids- stof-/waterzuigers

Een veelzijdige machine voor veeleisende toepassingen
•
•
•
•

•
•
•

Twee krachtige motoren voor industriële
toepassingen
Uitwasbaar PE vliesfilter met een groot oppervlak
voor hoge efficiëntie en lage onderhoudskosten
Push&Clean filterreinigingssysteem voor een snelle
en eenvoudige filterreiniging
70 Liter roestvrijstalen verwijderbaar reservoir met
hefmechanisme voor eenvoudige afvoer van het
opgezogen materiaal
Complete set 38mm accessoires met roestvrijstalen
buizen en 400 mm nat en droog vloermondstuk
10 Meter lange elektrokabel voor een groot
bereik
Zowel voor natte als droge toepassingen bruikbaar
door betrouwbaar vlottersysteem

TECHNISCHE GEGEVENS

IVB 961-0L

IP beschermingsklasse

IPX4

Stofklasse

L

Nominaal vermogen (W)

2x1200

Zuigkracht buiseinde (W)

270

Luchtstroom zonder slang (l/sec)

120

Containerinhoud (l)

70

Oppervlakte hoofdfilter (cm²)

7800

Max. vacuüm (kPa)

23

Aansluiting (mm)

50 MultiFit

Gewicht (kg)

30

Lengte x breedte x hoogte (mm)

580x600x970

Type hoofdfilter

PET

Of het nou om een fabrieksvloer gaat of om een laad-/
losperron, indien er vervuiling ligt moet deze zo snel
mogelijk worden verwijderd. Naast de rommel kan
onopgemerkte vervuiling ook gevaren opleveren en
voor hoge kosten zorgen.

KENMERKEN
Kiepbaar reservoir

•

Antistatisch systeem

•

Nat & droog prestaties

•

Laag geluidsniveau

•

RVS reservoir

•

Push&Clean filterreinigingssysteem

•

Fleece stofzak, 1 st.

•

STANDAARD TOEBEHOREN
Filterelement Ø 275x187

107400562

Zuigslang 4 m Ø 38 mm compleet

302002796

Zuigbocht RVS Ø 38 mm

302002889

Zuigbuisset Ø 38 x 500 mm (2 st.)

107402474

Zuigmond Ø 38 mm standaard

302002798

Spleetzuigmond kunststof 38x300

302002890

ARTIKELNUMMER

302002914
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IVB 965 SD - Industriële veiligheids- stof-/waterzuigers

Voor zware industriële toepassingen en gevaarlijke stoffen
•
•
•
•
•
•
•

Hoe zwaarder de reinigingstaak, hoe beter de
stofzuiger moet zijn. Daarom hebben we zoveel tijd
besteed aan de ontwikkeling van de IVB 965 SD.
Met 7.200 liter luchtstroom per minuut en 3.000 W
maximaal vermogen kunnen snel en efficiënt vuil,
metalen spaanders en vloeistoffen verwijderd worden.

Twee motoren voor industriële prestaties
XtreamClean volledig automatisch filterreinigingssysteem, ook leverbaar in H klasse
Groot uitwasbaar PE vliesfilter voor hoge efficiëntie
en lage onderhoudskosten
Roestvrijstalen reservoir met hefmechanisme voor
eenvoudige afvoer van het opgezogen materiaal
10 Meter lange elektrokabel voor een groot bereik
Standaard geleverd met één stofzak
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap

TECHNISCHE GEGEVENS

IVB 965-0L

IVB 965-2H/M

IP beschermingsklasse

IPX4

IPX4

Stofklasse

L

H/M

Nominaal vermogen (W)

2x1200

2x1200

Zuigkracht buiseinde (W)

270

270

Luchtstroom zonder slang (l/sec)

120

120

Containerinhoud (l)

50

50

Oppervlakte hoofdfilter (cm²)

7800

7800

Max. vacuüm (kPa)

23

23

Aansluiting (mm)

50 MultiFit

50 MultiFit

Gewicht (kg)

45

45

Lengte x breedte x hoogte (mm)

615x690x990

615x690x990

Type hoofdfilter

PET Nano

Papier/Glasvezel

Antistatisch systeem

•

•

Toerentalregelaar

•

•

Laag geluidsniveau

•

•

Uitwasbaar pet-vliesfilter

•

XtremeClean automatisch filterreinigingssysteem

•

•

Wegwerpzak, 1 st.

•

•

Veiligheids stofzak, 1 st.

•

•

KENMERKEN

STANDAARD TOEBEHOREN
Filter Ø 275x187 H-klasse

107400564

Filterelement Ø 275x187

107400562

Stofzak 5 st.

302001480

Veiligheidszak (5 stk)
ARTIKELNUMMER
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302001480
302003473

302002916

302002917

IVB 7X ATEX TYPE 22 - Industriële veiligheids- stof-/
waterzuigers
Geschikt voor veilige reiniging in explosiegevaarlijke omgevingen
•
•
•

•

•

Veiligheidsstofzuiger voor stofklasse M ATEX Z 22
Koolborstelloze motortechnologie, lange
levensduur, ATEX toepassingen
SoftStart: een geleidelijke start van de motor
voorkomt piekspanningen. Voor een geleidelijke
start bij beperkte netwerken
Inschakelautomaat: in combinatie met
handgereedschap start/stopt de stofzuiger
automatisch indien u het gereedschap in/uitschakelt
Kiepbare en afneembare stofcontainer. De 70 liter
roestvrij stalen container kan eenvoudig worden
gekanteld of getild om te legen

TECHNISCHE GEGEVENS

IVB 7-M

IP beschermingsklasse

IP54

Stofklasse

M

Nominaal vermogen (W)

1200

Zuigkracht buiseinde (W)

270

Luchtstroom zonder slang (l/sec)

56

Containerinhoud (l)

70

Oppervlakte hoofdfilter (cm²)

3000

Max. vacuüm (kPa)

25

Aansluiting (mm)

50 type 22

Gewicht (kg)

27.2

Lengte x breedte x hoogte (mm)

580x605x970

Type hoofdfilter

PET

De Nilfisk IVB 7X klasse M industrie stofzuiger is
uitgerust met een unieke koolborstelloze motor.
Dit garandeert een lange levensduur en maakt de
stofzuiger geschikt voor gebruik in ATEX zone 22
omgevingen. De Nilfisk IVB 7X is goedgekeurd volgens
de ATEX 94/9/EC norm voor gebruik in zone 22.

KENMERKEN
Stofzak

•

Toerentalregelaar

•

Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap •
Goedgekeurd voor stofklasse ATEX type 22 (B1) •
Extra aansluiting voor elek. gereedschap

•

STANDAARD TOEBEHOREN
Filterelement ATTIX

302000490

Zuigslang Ø 36 mm x 4 m B1

44193

ARTIKELNUMMER

302001895

45

IVB 995 ATEX TYPE 22 - Industriële veiligheids- stof-/
waterzuigers
Industriële ATEX zone 22 veiligheidszuiger voor explosiegevaarlijk
stof
•
•
•
•
•
•
•
•

Krachtige twee motorige machine geschikt voor
gebruik in ATEX type 22 omgevingen
Stofzuiger voor stofklasse H en M
Volledig antistatische machine, voorzien van 2
luchtinlaten en 2 veiligheidsafsluitdoppen
2 Koolborstelloze motoren
XtremeClean automatische filterreiniging in H en
M klasse
Groot filteroppervlak H klasse uitvoering voor hoge
efficiëntie en lage onderhoudskosten
RVS container
10 meter kabel voor een groot bereik

TECHNISCHE GEGEVENS

IVB 995 ATEX type 22

IP beschermingsklasse

IP54

Stofklasse

H/M

Nominaal vermogen (W)

2x1100

Zuigkracht buiseinde (W)

270

Luchtstroom zonder slang (l/sec)

120

Containerinhoud (l)

50

Oppervlakte hoofdfilter (cm²)

10000

Max. vacuüm (kPa)

23

Aansluiting (mm)

50 Type 22

Gewicht (kg)

45

Lengte x breedte x hoogte (mm)

615x690x990

Type hoofdfilter

Papier/Glasvezel

KENMERKEN
Softstart

•

Antistatisch systeem

•

Laag geluidsniveau

•

Goedgekeurd voor stofklasse M

•

Goedgekeurd voor stofklasse H

•

Goedgekeurd voor stofklasse ATEX type 22 (B1) •
XtremeClean automatisch filterreinigingssysteem

•

STANDAARD TOEBEHOREN
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Filter Ø 275x187 H-klasse

107400564

Motorkoeling luchtfilter Attix9/IVB9

107400041

ARTIKELNUMMER

302002919

De Nilfisk IVB 995-OH/M SD XC Type 22 veiligheidsstofzuiger is de meest krachtige twee motorige
machine die is goedgekeurd om te gebruiken in ATEX
Zone 22 omgevingen, voor zowel stofklasse H als M
(zie wetgeving EN 60335-2-69). Uitgevoerd met het
XtremeClean filterreinigingssysteem en een RVS
container.

Accessoires: industriële stofzuigers

VAST VLOERENMONDSTUK
Type 22, ø 50 x 600 mm

BUIZEN REINIGINGSMONDSTUKKEN

MACHINE/VLOER SET (38 MM)
Rubberen multifit zuigslang (38 mm)

OVEN REINIGINGSSET
Ø38mm

STOFZAKKEN
(VPE 5 STUKS)
Voor IVB 5, 7 en 9

VEILIGHEIDSZAKKEN, 5 ST

ZUIGSET
Standaard zuigset voor algemene toepassingen

INDUSTRIËLE REINIGINGSSET
Ø50mm

SET VOOR METAALSPAANDERS
Ø50mm
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Zeer efficiënte filteropties
Nilfisk biedt de indrukwekkende filterreinigingssystemen XtremeClean™ en InfiniClean™ aan. Zeer
efficiënt en volledig automatisch. Waarschijnlijk het beste filterreinigingssysteem dat de markt ooit
heeft gezien. Het enige wat u hoeft te doen is de stofzuiger aanzetten. Het filter wordt meteen
automatisch elke 15 of 30 seconden gereinigd, terwijl u aan het werk bent. U hoeft het werk dus
niet meer te onderbreken om het filter schoon te maken. U kunt zich concentreren op uw werk en
de machine regelt de filterreiniging voor u.

De krachtige luchtstroom laat het filter licht trillen en houdt
de zuigkracht continu hoog - XtremeClean™-filterreinigingstechnologie
Geavanceerde technologie zorgt voor automatische filterreiniging, terwijl u op volle
kracht gebruik maakt van uw stofzuiger. Deze eerste generatie XtremeClean™technologie, gebruikt in de ATTIX 7, is gebaseerd op een ventielsysteem dat een
omgekeerde luchtstroom gebruikt voor de schoonmaak van een helft van het
filterpatroon - terwijl u nog steeds aan het werk bent met de andere helft. Het ventiel
laat de omgevingslucht binnenkomen in de container door in de tegengestelde richting
door het filter te stromen. Het stof wordt van het filter afgeblazen; zodoende is de
zuigkracht altijd hoog.

Hoog niveau van filtratie dankzij Y-FLAP aangestuurd door servomotor volautomatische XtremeClean™-technologie
De verbeterde XtremeClean™-technologie, gebruikt in de ATTIX 9-serie, is een
volautomatisch filterreinigingssysteem op een Y-FLAP die wordt aangestuurd door
een servomotor, waarbij het filter gedurende het hele gebruik het volledige oppervlak
tot zijn beschikking heeft. Dit zorgt voor een nog langere levensduur, hoge efficiëntie
en het voorkomen van krachtverlies door beperkingen voor de luchtstroom - zonder
onderbrekingen. De perfecte aanvulling op de krachtige tweemotorige machine.

InfiniClean™ - het automatische filterreinigingsysteem met een
continu hoge productiviteit
InfiniClean™ van Nilfisk zorgt voor een continu hoge productiviteit. Het maakt tijdens
het gebruik automatisch het filter schoon via een omgekeerde luchtstroom. De
stilstand tijd gaat verder omlaag doordat de opvangbak zich kan vullen zonder dat er
onderhoud nodig is aan het filter, zelfs bij veeleisende stoffige toepassingen. Elke 15
seconden wordt er een krachtige omgekeerde luchtpuls geactiveerd, die de luchtstroom
op een hoog niveau houdt. Een uniek systeem met dubbele kleppen minimaliseert
het prestatieverlies gedurende de reinigingscyclus. De schoonmaakprestaties en
de hoeveelheid opgenomen stof zijn verbeterd doordat de luchtstroom tot 20%
groter is. Dit zorgt voor een grotere luchtsnelheid in de slang, de zuigmond en de
hulpstukaansluiting. Tegelijkertijd tilt het nieuwe PFTE-filter met een lange levensduur
het stofzuigen, de service en het onderhoud naar een nieuw niveau.
Dit is een slijtvast en wasbaar filter met een anti-hechtmembraan, dat zowel geschikt is
voor droog als voor nat zuigen.
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Push&Clean™ – snel en eenvoudig
het filterpatroon schoonmaken
Als u werkt met fijne stofdeeltjes bent u ongetwijfeld bekend met de vervelende taak van
het schoonmaken van verstopte filterpatronen om weer normaal te kunnen stofzuigen.
Met Push&Clean™ hoeft u voor het schoonmaken van het filter alleen maar de inlaatfitting
of de slang te blokkeren en kort op de filterreinigingsknop te drukken. De krachtige
luchtstoten maken het filter netjes schoon en u kunt in een mum van tijd weer aan het
werk.
Constante hoge zuigkracht - Push&Clean™-technologie voor snelle en eenvoudige filterreiniging
Met de Push&Clean™-technologie kan het filterpatroon snel en eenvoudig worden gereinigd. Wanneer u de fitting
voor de luchtinlaat of de slang blokkeert en op de filterreinigingsknop drukt, stroomt de lucht uit de omgeving de
container in en in tegengestelde richting door het filterpatroon. Het stof wordt van het filter afgeblazen en de
zuigkracht is weer op hoog niveau. Een makkelijke en krachtige, maar nette manier om het filter schoon te maken.

Geavanceerde fleecetechnologie
Om de bekende krachtige prestaties van Nilfisk stof-/waterzuigers nog verder te verbeteren,
hebben we onze filtercartridges voorzien van geavanceerde nanotechnologie, een PTFEantihechtmembraan en een nieuw design.
InfiniClean
Om de bekende krachtige prestaties van Nilfisk stof-/waterzuigers nog verder te
verbeteren, hebben we onze filtercartridges voorzien van geavanceerde nano- en
XtremeCleanTM
membraantechnologie. Alle filterelementen in onze serie XtremeClean™-machines
(behalve de H-klasse) werken met een Nano-fleecemateriaal met een gerimpelde
reliefstructuur. En onze stofzuigers met InfiniClean™ zijn uitgerust met de nieuwste
generatie PTFE-anti-hechtmembranen met een langere levensduur. Samen met de
krachtige omgekeerde luchtstromen uit het automatische filterreinigingsysteem voorkomt
dit diepe filtratie en prestatieverlies.
Zo profiteert u van een indrukwekkende filterreiniging, die garandeert dat u elke dag zeer
efficient kunt werken, zelfs in de zwaarste situaties met fijn stof. Zoals altijd hebben de
Nilfisk-fleecefilters een hoge mate van filtratie (minimaal 99,9%) en zijn ze wasbaar om
de onderhoudskosten tot een minimum te beperken.
TM
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Schrobzuigmachines

Betrouwbare en effectieve reiniging
De schrobzuigmachines van Nilfisk stellen u in staat om efficiënt
tot wel 11.700 m2 per uur te reinigen. Bij het ontwikkelen van

machines kunt u vertrouwen op vier prioriteiten - uitstekende
reinigingsresultaten, gebruiksgemak, maximale levensduur en
lage service en onderhoudskosten.

Reduceer niet productieve perioden met het Nilfisk
“no-tool” systeem
Het exclusieve Nilfisk “no-tool” systeem stelt de gebruiker in
staat om snel en eenvoudig zonder gereedschap de borstels en
schrobdeks te controleren of te verwisselen. Niet productieve
tijd wordt tot een minimum beperkt en zo wordt geld bespaart.
Onze machines zijn ontwikkeld om eenvoudig te onderhouden,
de belangrijkste onderdelen zijn snel direct bereikbaar.
Wij richten ons op het maximaliseren van uw werktijd
Alle schrobzuigmachines zijn ontwikkeld voor eenvoudig onderhoud en maximale werktijd.
Dit wordt verbeterd door eigenschappen als:
• eenvoudige toegang tot belangrijke onderdelen als
batterijen en zuigmotor
• eenvoudig en snel verwisselen van zuigrubbers, borstels
en pads
• geen gereedschap nodig voor het wisselen van accessoires
• eenvoudige toegang tot batterijen voor service; eenvoudig
laden
Effectieve reiniging met een breed assortiment pads en borstels
Alle pads en borstels zijn ontwikkeld om vele vloertypen zorgvuldig mee te reinigen. Nilfisk schrobzuigmachines kunnen veilig
en effectief alle typen harde vloeren reinigen. Nilfisk kan advies
geven over welke machine, accessoires en reinigingsmiddel het
meest geschikt is voor gebruik in uw omgeving. Nilfisk machines
Kijk voor meer informatie over schrobzuigmachines op www.nilfisk.nl of www.nilfisk.be
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verwijderen alle typen vuil: stof, olie, rubber etc. Nilfisk heeft de
ideale oplossing voor u.
Een uitgebreid assortiment accessoires vergroot het
gebruik van uw schrobzuigmachine
• batterij of netspanning: afhankelijk van de omgeving die
gereinigd moet worden
• ingebouwde lader of niet: om overal te kunnen laden
• losse accus of cellen in een trog: afhankelijk van de
benodigde werktijd
• cilindrisch of schijfborstelsysteem: afhankelijk van de
vloer en of er geveegd moet worden
• borstels of pads: vele keuzes die gemaakt moeten worden
voor een juiste reiniging
Optimaal comfort voor de gebruiker door het gepatenteerde
clearview™ systeem
Een analyse van de Nilfisk machine toont aan dat de ergonomie het vereiste comfort biedt voor de gebruiker, waardoor
stress en ziekte afnemen. Neem bijvoorbeeld het ClearView™
systeem (Nilfisk patent) dit biedt de gebruiker een goed zicht
op de vloer en de machine, waardoor hij alle functies kan
bedienen zonder te hoeven opstaan. Andere kritische kenmerken zijn goed bereikbare bediening, eenvoudige besturing en
verstelbare bestuurdersstoel. Bij het ontwikkelen van nieuwe
reinigingsoplossingen ligt de hoogste prioriteit bij veiligheid en
gebruiksvriendelijkheid.

SC100 - Compacte schrobzuigmachines

De schrobzuigmachine voor de reiniging van compacte ruimten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Schrobben en drogen in èèn arbeidsgang
Twee doseerinstellingen van de waterhoeveelheid.
Indicatie indien de watertank leeg is.
Ergonomisce duwbeugel voor het gebruik met
tweehanden of met èèn.
Licht gewicht, slechts 12 kg, waardoor gemakkelijk
te verplaatsen.

De Nilfisk SC100 is een compacte schrobzuigmachine
voor de reiniging van compacte ruimten. Vergeleken
met de handmatige reiniging met de traditionele mop
is dit de snelste oplossing voor de reinigingsklus.

Gebruikt alleen schoon water en een reinigingsmiddel
Platte vuilwatertank en eenvoudig te reinigen.
Door het lage borsteldeck kan de machine bijna
overal komen.
De machine is snel schoon te maken en te
onderhouden.
Flexibel gebruik van de machine.
Eco flow (minimale waterdosering) voor de lichte
reiniging en dubbele dosering voor de intensievere
reiniging.
Zodra de machine rechtop staat stoppen alle
functies.
Robuust aluminium frame garandeert een hoge
betrouwbaarheid en lange levensduur.
Op de schoonwatertank bevindt zich een
doseerbakje voor de juiste dosering van het
reinigingsmiddel.

TECHNISCHE GEGEVENS

SC100 E

SC100 E FULL PACKAGE

Nominaal vermogen (W)

800

800

Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)

72 ± 2

72 ± 2

Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)

620/310

620/310

Schrobbreedte (mm)

310

310

Schoonwater-/vuilwatertank (l)

3/4

3/4

Aantal borstels en soort

1 Cilindrisch

1 Cilindrisch

Toerental borstel (tpm)

2100

2100

Lengte x breedte x hoogte (mm)

400x360x1150

400x360x1150

Bruto gewicht (gvw) (kg)

15

15

Afneembare kabel

•

•

Automatische afsluiting reinigingsmiddel

•

•

Vulstandcontrole schoonwatertank

•

•

Geleverd direct klaar voor gebruik (compleet)

•

•

Tank in tank oplossing

•

•

Bedieningsstang voor gebruik met twee handen •

•

KENMERKEN

STANDAARD TOEBEHOREN
Borstel Cyl.310mm 12.5 medium PPL wit

107411860

107411860

Handvat

107413470

107413470

Tapijtkit
Afneembaar snoer 10 mtr.

107411865
107413490

Losse zuigbuis met slang ( externe kit)

107413490
107411864

Zuigmondkit 321mm 13 inch Tapijt

107411868

Zuigmondkit 321mm 13 inch

107411867

107411867

ARTIKELNUMMER

107408100

107408103
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SC250 - Compacte schrobzuigmachines

SC250 schrobt, veegt en droogt in elke hoek
•

•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

•

Eenvoudig gebruik: tank-in-tank ontwerp voor
dragen in één hand en voorziet in gemakkelijk
legen en hervullen
Effectief: vegen, schrobben en drogen in één keer
Hoge reinigingsprestatie: 34 cm cilindrische borstel
of microvezelroller
Productief: de 6 liter schoonwater- en vuilwatertank geven een werktijd van 40 minuten zonder
hervullen
Krachtig: Nilfisk 36V Lithium batterij technologie
Ergonomisch: de ergonomische bedieningsstang
kan zwevend of vast in verschillende posities
worden gebruikt en ingeklapt voor handig
opbergen
Intuïtief en zelfverklarend: informatief display op
het handvat
Volledige controle: OneTouch bediening activeert
alle essentiële functies en de touchsensoren zorgen
voor een eenvoudige bediening
Non-stop reiniging: de twee instellingen voor
dosering van water/reinigingsmiddel kunnen tijdens
het werken worden aangepast
Veilig: laag water beveiliging beschermt de machine
Comfortabel: gemakkelijk te tillen en verplaatsen
dankzij het lichte gewicht en de compacte
afmetingen
Lage operationele kosten: lange levensduur en
inspectie, service en onderhoud zonder
gereedschap

TECHNISCHE GEGEVENS

SC250 34C B

Nominaal vermogen (W)

300

Voltage (V)

36

Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)

66 ±3

Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)

1360/680

Schoonwater-/vuilwatertank (l)

6/6

Aantal borstels en soort

1 Cilindrisch

Toerental borstel (tpm)

1000

Borsteldruk (kg)

Max 12

Zuigmondbreedte (mm)

340

Lengte x breedte x hoogte (mm)

630x425x400

Bruto gewicht (gvw) (kg)

32

Energieverbruik (kW)

0.3

KENMERKEN
Compact ontwerp

•

Lithium batterij

•

Direct klaar voor gebruik

•

Eénknops bediening

•

Tank in tank systeem

•

Schrobben en vegen

•

STANDAARD TOEBEHOREN

52

BRUSH CYL 340MM MEDIUM NYLON WHITE

9100002066

BATTERY LI KIT INCL CHARGER EU UK

9100002056

ARTIKELNUMMER

9087380020

De Nilfisk SC250 is een compacte schrobzuigmachine
voor het snel en effectief reinigen van harde vloeren,
in elke hoek, zowel vooruit als achteruit en onder
meubilair of schappen.
De Nilfisk SC250 schrobzuigmachine is licht en compact
en geschikt voor reinigen overdag door het lage
geluidsniveau van de batterijaandrijving. De ideale
oplossing voor winkels, scholen, restaurants, cafe's,
bakkerijen, fastfoodrestaurants en schoonmaakbedrijven.

CA 330 - Compacte schrobzuigmachines

Een kleine, compacte schrobmachine
•
•
•
•

Enige compacte schrobmachine die hoogwaardige
schoonmaakprestaties levert op alle vloertypen
Uitzonderlijke borsteldruk
Alle tanks zijn eenvoudig te bereiken en te
verwijderen voor het snel en gemakkelijk legen
Zeer laag geluidsniveau door de riemaandrijving

TECHNISCHE GEGEVENS

CA 330

Voltage (V)

230

Nominaal vermogen (W)

750

Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)

68

Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)

1360/680

Schrobbreedte (mm)

340

Schoonwater-/vuilwatertank (l)

1.7/1.7

Aantal borstels en soort

2 Cilindrisch

Toerental borstel (tpm)

650

Borsteldruk (kg)

23.5

Lengte x breedte x hoogte (mm)

380x440x210

Bruto gewicht (gvw) (kg)

25.2

De Nilfisk CA 330 schrobmachine is snel en efficiënt.
Deze intelligent ontworpen, multifunctionele schrobmachine maakt het mogelijk om verschillende typen
vloeren te schrobben en te drogen, zoals bijvoorbeeld
antislipvloeren welke moeilijk te reinigen zijn met
traditionele machines.

KENMERKEN
Versie met cilindrische borstel

•

Compact design

•

Laag geluidsniveau

•

STANDAARD TOEBEHOREN
Standaard borstel 1 stuk CA 330

55900130

ARTIKELNUMMER

12413200
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SC351 - Compacte schrobzuigmachines

Nieuwe standaard voor dagelijkse reinigingsprestaties en
manoeuvreerbaarheid
•
•
•
•
•

•

•
•

De Nilfisk SC351 schrobzuigmachine biedt zowel voorwaarts als achterwaarts schrobben en reinigen met een
indrukwekkende borsteldruk van 27 kg. De gebruiker
merkt heel snel hoe waardevol deze eigenschap is voor
het reinigen van krappe ruimten, tussen, onder en
achter tafels, stellingen en meubels. De Nilfisk SC351
schrobzuigmachine maakt het reinigen van krappe
ruimten zeer eenvoudig en efficiënt.

Automatisch omkeerbaar schrobdek maakt reinigen
voorwaarts en achterwaarts mogelijk
27 kg borsteldruk voor zeer effectieve reiniging
Krachtige borstelmotor
Betere zuigprestaties
Een verbeterd schrobdek voor verhoogde
betrouwbaarheid, verbeterde prestaties en lagere
onderhoudskosten
Optima batterijen voor hogere productiviteit,
constante prestaties, een lager gewicht en
milieuvriendelijker door een lager gebruik van lood
Eenvoudige afstelling van schrobdek voor optimale
tractie
Nieuw zuigmondsysteem met verbeterde
luchtstroom en gepatenteerd zuigrubberbevestigingssysteem

TECHNISCHE GEGEVENS

SC351

SC351 full package

Voltage (V)

12

12

Nominaal vermogen (W)

450

450

Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)

64

64

Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)

1480/890

1480/890

Schrobbreedte (mm)

370

370

Schoonwater-/vuilwatertank (l)

11/11

11/11

Aantal borstels en soort

1 Schijf

1 Schijf

Toerental borstel (tpm)

140

140

Borstel-/paddiameter (mm)

370/355

370/355

Borsteldruk (kg)

27

27

Zuigmondbreedte (mm)

470

470

Lengte x breedte x hoogte (mm)

730x475x450

730x475x450

Bruto gewicht (gvw) (kg)

73

73

Met ingebouwde lader

•

•

Automatische borstelstop

•

•

Automatische afsluiting reinigingsmiddel

•

•

Batterij uitvoering

•

•

Beschermwielen op de zuigmond

•

•

Batterij indicator

•

•

Zuigmond

•

•

KENMERKEN

STANDAARD TOEBEHOREN
Borstel 14 inch prolene 370mm
Zuigstripset 14 inch PU 370mm

9099999000
9100000077

BATTERY 12V 55AH AGM SPIRACEL
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9100000077
9100001664

Lader. O/B 12V 15A 230V EU KIT

9100000713

9100000713

ARTIKELNUMMER

9087340020

9087341020

SC400 - Compacte schrobzuigmachines

Meer functionaliteiten voor minder
•

•
•
•

•
•

43 cm schrobdek en 21 liter tank bieden de
productiviteit van een grote schrobzuigmachine
zonder in te leveren op manoeuvreerbaarheid en
gebruiksgemak
Praktische verstelbare duwbeugel met LED display
toont batterijspanning en waterniveaus
Alle bedieningsfunkties zijn geïntegreerd
Elektrische bediening voor watertoevoer,
veiligheidsschakelaar en eenvoudig hefsysteem voor
de zuigmond
Nieuw ontworpen zuigmond met pedaal liftsysteem
De schrobdekafstelling stelt u in staat om de tractie
te verhogen/verminderen indien gewenst, waardoor
de manoeuvreerbaarheid verbetert

De Nilfisk SC400 schrobzuigmachine levert de
reinigingscapaciteit en flexibiliteit van een grote
schrobzuigmachine maar dan in een handige compacte
schrobzuigmachine, die eenvoudig en efficiënt in
gebruik is.

TECHNISCHE GEGEVENS

SC400 B

SC400 B full package

SC400 E

Nominaal vermogen (W)

750

750

1650

Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)

65

65

70

Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)

1720/1035

1720/1035

1720/860

Schrobbreedte (mm)

430

430

430

Schoonwater-/vuilwatertank (l)

23/21

23/21

23/21

Aantal borstels en soort

1 Schijf

1 Schijf

1 Schijf

Borstel-/paddiameter (mm)

430/432

430/432

430/432

Borsteldruk (kg)

23

23

28

Zuigmondbreedte (mm)

720

720

720

Lengte x breedte x hoogte (mm)

1230x570x725-1115

1230x570x725-1115

1230x570x725-1115

Bruto gewicht (gvw) (kg)

136

136

123

Batterij uitvoering

•

•

Verstelbare handgreep

•

•

KENMERKEN
Kabeluitvoering

•

Ingebouwde lader

•

•

Zuigmond met pedaal hefmechanisme

•

•

•

Zuigmond

•

•

•

L08812891

L08812891

9097354000

9097354000

STANDAARD TOEBEHOREN
Borstel 17 inch prolene 430mm
Zuigstripset 28 inch PU 720mm

9097354000

Batterij 12V - 76 Ah gel monobloc

80564310

Inbouwlader lader 24V 8A
ARTIKELNUMMER

9100000290
9087325020

9087311020

9087313020
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SC450 - Middelgrote schrobzuigmachines

Schrobzuigmachine die reinigen eenvoudig maakt
•
•
•

•

•
•

In overeenstemming met de 100 jarige traditie van
Nilfisk combineert de Nilfisk SC450 schrobzuigmachine
prestaties, betrouwbaarheid, productiviteit en
gebruiksgemak in een goed ontworpen efficiënte ‘all
round’ schrobzuigmachine.

Het lage geluidsniveau maakt overdag reinigen
mogelijk
Polyethylene roestbestendige tank garandeert
duurzaamheid
Het automatisch ‘uitbreek mechanisme’ van de
zuigmond voorkomt schade en verlengt de
levensduur
Eenvoudige bediening wordt ondersteund door
automatische uitschakeling van de zuigmotor bij
een volle tank evenals uitschakeling van de borstels
en watertoevoer in neutraal
Grote vuilwatertank en verwijderbare beschermkappen voor eenvoudige reiniging
De elektrische componenten zijn in een
waterbestendige behuizing geplaatst voor
betrouwbaarheid en veiligheid

TECHNISCHE GEGEVENS

SC450 B

SC450 E

Nominaal vermogen (W)

810

1650

Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)

68

70

Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)

2120/1272

2120/1060

Schrobbreedte (mm)

530

530

Schoonwater-/vuilwatertank (l)

40/45

40/45

Aantal borstels en soort

1 Schijf

1 Schijf

Toerental borstel (tpm)

154

150

Borstel-/paddiameter (mm)

530/508

530/508

Borsteldruk (kg)

34

34

Zuigmondbreedte (mm)

760

760

Lengte x breedte x hoogte (mm)

1174x760x980

1174x760x980

Bruto gewicht (gvw) (kg)

190

135

KENMERKEN
Kabeluitvoering

•

Batterij uitvoering

•

Zuigrubbers 4-zijdig te gebruiken

•

Batterij indicator

•

Erg. bedieningsstang met twee veiligheidssch.

•

•

Inknijpbare afvoerslang

•

•

Zuigmond

•

•

Zuigrubberkit non marking 740MM/29

9100000279

9100000279

ARTIKELNUMMER

9087370020

9087372020

•

STANDAARD TOEBEHOREN
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SC500 - Middelgrote schrobzuigmachines

Ontwikkeld om de productiviteit te verbeteren en reinigingskosten te
verlagen
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ideaal voor dagschoonmaak: zuigmotor met laag
geluidsniveau, werkt bij slechts 60 ±3 dB(A)
Consistente reiniging: dosering van water en
reinigingsmiddel is afhankelijk van de werk snelheid
Gebruikersvriendelijk: ergonomische bediening en
informatieve display met eenknopsbediening en
eenvoudig click-on/click-off voor de borstel of pad
Instellingen zijn effectief te controleren: aparte
hoofd gebruiker sleutel en gebruikerssleutel
Eenvoudig te gebruiken: kunststof zuigmond met
gepatenteerde elastische bevestiging
Duurzaam: Ecoflex systeem met flexibele dosering
voor reinigingsmiddel en reinigen met alleen water
Effectief: 53cm schrobbreedte met instelbare
borstelsnelheid om energie te besparen
Gebruikersvriendelijk: elektrische motor voor
omlaag/omhoog brengen van het schrobdek
Productief: 45/45 liter schoon/vuilwatertanks en tot
wel 5 uur werktijd onder lichte omstandigheden

De Nilfisk SC500 schrobzuigmachine is ontwikkeld om
de productiviteit te verbeteren en de reinigingskosten
te verlagen. Deze resultaten worden bereikt door een
grotere gebruiksvriendelijkheid en een serie technische
kenmerken die reinigen overdag mogelijk maken en
zorgen voor het meest efficiënte gebruik van water
en reinigingsmiddel. Een betrouwbare keuze voor
schoonmaakbedrijven, ziekenhuizen, scholen, kantoren,
supermarkten, winkels, sporthallen, restaurants en
hotels.

TECHNISCHE GEGEVENS

SC500 53 B

SC500 53 B FULL PKG

Voltage (V)

24

24

Nominaal vermogen (W)

930

930

Geluidsniveau (db(A)) BS 5415

63 (60) ±3

63 (60) ±3

Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)

2650/1590

2650/1590

Schrobbreedte (mm)

530

530

Schoonwater-/vuilwatertank (l)

45/45

45/45

Aantal borstels en soort

1 Schijf

1 Schijf

Toerental borstel (tpm)

155

155

Borstel-/paddiameter (mm)

530/508

530/508

Borsteldruk (kg)

15/30

15/30

Maximum snelheid (km/u)

5

5

Zuigmondbreedte (mm)

720

720

Lengte x breedte x hoogte (mm)

1277x720x1063

1277x720x1063

Bruto gewicht (gvw) (kg)

207

207

Trillingsniveau voor gebruiker (m/s²)

<2.5

<2.5

Hoeveelheid water (cl/m)

0.75/1.5/3

0.75/1.5/3

Batterij uitvoering

•

•

Kliksysteem borstels

•

•

Vuilkorf

•

•

Ecoflex voorbereid

•

•

Inknijpbare afvoerslang voor doseren

•

•

KENMERKEN

Geleverd direct klaar voor gebruik (compleet)
Zuigmond

•
•

•

Vulslang BR

9100000703

9100000703

Gebruikerssleutel grijs

9100000843

9100000843

Hoofdgebruikerssleutel geel

9100000848

9100000848

Grofvuil filter

9100000795

9100000795

STANDAARD TOEBEHOREN

ECOFLEX CHEMICAL KIT SC500

9100000008

Borstel 21 inch Prolene 530mm
Zuigmond rubbers 740MM 29" rubber

L08837025
9100000810

Batterij 12V - 105 Ah gel

80564400

Ingebouwde lader
ARTIKELNUMMER
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9100000810
9099995000

9087351020

9087350020

BA/CA 551/611 - Middelgrote schrobzuigmachines

Slimmer ontwerp voor lagere kosten
•
•

•

•
•

Ecoflexsysteem; volledige controle over het verbruik
zonder concessies te doen aan de prestaties
Ecoflex reinigingsmiddelen kit voor automatische
nauwkeurige dosering van reinigingsmiddel.
Optioneel leverbaar
Uitzonderlijk laag geluidsniveau zodat overal op
ieder moment gereinigd kan worden zelfs in
geluidsgevoelige omgevingen
Verwisselbare schrobdeks, 53 & 61 cm schijf of
51 cm cilindrisch
ECO instelling zorgt voor aanzienlijke besparing van
water

De Nilfisk BA/CA 551/611 serie walk-behind schrobzuigmachines biedt alles wat belangrijk is voor efficiënte
vloerreiniging: meer productiviteit, langere werktijden,
meer ergonomische kenmerken, grotere betrouwbaarheid, meer opties en kostenbesparing.

TECHNISCHE GEGEVENS

BA 551C D

BA 551C D

BA 551 D w/drive

BA 611 D

CA 551

Nominaal vermogen (W)

1330

1330

1010

1230

1650

Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)

65.8

65.8

65.8

65.8

67.3

Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)

2860/1720

2860/1720

2970/1785

3420/2055

2120/1060

Schrobbreedte (mm)

510

510

530

610

530

Schoonwater-/vuilwatertank (l)

55/55

55/55

55/55

55/55

55/55

Aantal borstels en soort

2 Cilindrisch

2 Cilindrisch

1 Schijf

2 Schijf

1 Schijf

Toerental borstel (tpm)

570

570

135

230

150

Borstel-/paddiameter (mm)

-

-

530/508

305/305

530/508

Borsteldruk (kg)

26

26

21/28

21/28

30

Maximum snelheid (km/u)

5.6

5.6

5.6

5.6

4

Zuigmondbreedte (mm)

760

760

760

810

760

Lengte x breedte x hoogte (mm)

1320x540x1090

1320x540x1090

1320x540x1090

1310x650x1090

1300x540x1090

Bruto gewicht (gvw) (kg)

257

258

255

256

186

•

•

•

•

Batterij uitvoering

•

•

•

•

Verwisselbaar schrobdek

•

•

•

•

•

Waterniveau indicator

•

•

•

•

•

Ecoflex voorbereid

•

•

•

•

Zuigmond

•

•

•

•

9100000279

9100000279

9100000279

KENMERKEN
Aandrijfmotor
Kabeluitvoering

•

•

STANDAARD TOEBEHOREN
Zuigrubberkit non marking 740MM/29
Zuigrubberkit 840MM/33 non marking
Inbouwlader 24 V 13A
ARTIKELNUMMER

9100000279
9100000280

908 7148 020

909 6739 000

909 6739 000

909 6739 000

908 7158 020

908 7157 020

908 7159 020

908 7150 020
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BA 651/751/851 - Grote schrobzuigmachines

Een nieuwe generatie schrobzuigmachines
•
•
•
•

•

•

Ecoflexsysteem: volledige controle over het verbruik
zonder dat het de prestaties beïnvloedt
Ecoflex reinigingsmiddelen kit, voor automatische
en nauwkeurige dosering van reinigingsmiddelen
Extreem laag geluidsniveau (minder dan 58 dB(A))
voor reinigen overdag
De combinatie van 86 cm werkbreedte, 5.6 km/u
werksnelheid en de grote tanks garanderen een
hoge productiviteit
Sterke constructie, modern design en betere
materialen bieden een grotere betrouwbaarheid
en een langere levensduur
Verwisselbare schrobdeks bieden de keus uit 3
schijfborstel deks en 71 cm cilindrisch

Grotere veelzijdigheid, grotere productiviteit, grotere
betrouwbaarheid, extreem stille werking en meest
ergonomische schrobzuigmachine ooit. De Nilfisk
BA 651/751/851 serie vertegenwoordigd een nieuwe
generatie schrobzuigmachines met een extra
toegevoegde waarde voor professionele schoonmakers.

TECHNISCHE GEGEVENS

BA 651

BA 651 obc

BA 751

BA 751C

BA 751 obc

BA 851

BA 851 obc

Voltage (V)

24

24

24

24

24

24

24

Nominaal vermogen (W)

1420

1420

1420

1820

1420

1420

1420

Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)

58

58

58

58

58

58

58

Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)

3700/2200

3700/2200

3980/2390

3980/2390

3980/2390

4820/2895

4820/2895

Schrobbreedte (mm)

660

660

710

710

710

860

860

Schoonwater-/vuilwatertank (l)

85/85

85/85

85/85

85/85

85/85

85/85

85/85

Aantal borstels en soort

2 Schijf

2 Schijf

2 Schijf

2 Cilindrisch

2 Schijf

2 Schijf

2 Schijf

Toerental borstel (tpm)

220

220

220

613

220

220

220

Borstel-/paddiameter (mm)

330/330

330/330

370/355

-

370/355

430/432

430/432

Borsteldruk (kg)

32/52

32/52

32/52

35

32/52

32/52

32/52

Maximum snelheid (km/u)

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

Zuigmondbreedte (mm)

890

890

890

890

890

1040

1040

Lengte x breedte x hoogte (mm)

1500x600x1050 1500x600x1050 1500x600x1050 1470x600x1050 1500x600x1050 1570x600x1050 1570x600x1050

Bruto gewicht (gvw) (kg)

470

470

470

•

•

•

470

470

470

470

•

•

•

•

•

•

•

•

•

KENMERKEN
Schijfborstelsysteem
Container voor vuil

•

Verstelbare handgreep

•

•

•

Kliksysteem borstels

•

•

•

•

Waterniveau indicator

•

•

•

•

•

•

•

Ecoflex voorbereid

•

•

•

•

•

•

•

9100000281

9100000281

9100000281

9100000281

9100000281

Zuigmond
STANDAARD TOEBEHOREN
Zuigrubber non marking 890mm/35 kit
Inbouwlader 24V - 25 Ah

9097597000

9097597000

Rubbers kit non marking 1040mm/41
Spatrand BA 650

909 5224 000

909 5224 000

9087240020

9087241020

Spatrand BA 750
ARTIKELNUMMER
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909 5345 000
9087243020

9097597000
9100000282

9100000282

9087247020

9087248020

909 5345 000
9087246020

9087244020

SC800 - Grote schrobzuigmachines

SC800 schrobzuigmachine voor industriële reiniging
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Krachtige borstel-, en zuigmotoren
Grote borsteldruk (tot 77 kg)
Milieuvriendelijk: volledige controle over het
verbruik
Ecoflexsysteem
Laag geluidsniveau (slechts 61 dB(A))
Grote 95 liter schoon/vuilwatertanks voor extra
capaciteit en een grotere werkduur
Het schrobdek is beschermd door verwijderbare
beschermkappen die beschadiging aan muren en
deuren voorkomen en ook bijdragen aan snelle
toegang voor onderhoud
Industrieel ontwerp met compacte afmetingen
Geen concessies gedaan aan ergonomie en
manoeuvreerbaarheid

De Nilfisk SC800 schrobzuigmachine is ontwikkeld voor
maximale prestaties, eenvoudig gebruik en lage onderhoudskosten. De Nilfisk SC800 is een milieuvriendelijke
reinigingsoplossing. Nilfisk "Green meets clean".

TECHNISCHE GEGEVENS

SC800 71

SC800 71C

SC800 86

Voltage (V)

24

24

24

Nominaal vermogen (W)

1890

1910

1890

Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)

61

61

61

Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)

4120/2470

4120/2470

4990/2990

Schrobbreedte (mm)

710

710

860

Schoonwater-/vuilwatertank (l)

95/95

95/95

95/95

Aantal borstels en soort

2 Schijf

2 Cilindrisch

2 Schijf

Toerental borstel (tpm)

270

840

270

Borstel-/paddiameter (mm)

355/355

-

430/432

Borsteldruk (kg)

36/77

36

36/77

Maximum snelheid (km/u)

5.8

5.8

5.8

Zuigmondbreedte (mm)

910

910

1050

Lengte x breedte x hoogte (mm)

1480x780x1130

1480x780x1130

1480x780x1130

Bruto gewicht (gvw) (kg)

487

492

488

KENMERKEN
Schijfborstelsysteem

•

Frontroller en zijbumper

•

Versie met cilindrische borstel

•
•

•

•

Verwisselbaar schrobdek

•

Instelbare borsteldruk

•

•

•

Ecoflex voorbereid

•

•

•

Zuigmond

•

•

•

Vulslang

56112355

56112355

56112355

Zuigrubberkit rubber 71cm

56112330

•

STANDAARD TOEBEHOREN

Zuigrubberkit rood rubber 71cm
ARTIKELNUMMER

56112331
56112034

56112036

56112035
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SC1500 - Stand on schrobzuigmachine

SC1500, een innovatieve stand-on schrobzuigmachine
•
•

•
•

•

•

•

Eenvoudige bediening. Opstappen en gaan
Met één knop alle schrobfunkties in/uit schakelen
en twee borsteldrukinstellingen voor constant
uitstekende reinigingsprestaties
Intuïtief bedieningspaneel met gebruiksvriendelijke
menu's voor reinigingsinstellingen en vloertypen
44 liter tankcapaciteit met electronische watertoevoer maakt reinigen tot 75 minuten per tank
mogelijk
Laag geluidsniveau en de optie voor een extra
stille werking maken de SC1500 geschikt voor
reinigen in geluidsgevoelige omgevingen en voor
dagschoonmaak
Tot 3,5 uur werkduur en de optionele ingebouwde
lader verhogen de productiviteit, de prestaties en
betrouwbaarheid
Ecoflex (optioneel)

TECHNISCHE GEGEVENS

SC1500

Voltage (V)

24

Nominaal vermogen (W)

840

Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)

2438/1707

Schrobbreedte (mm)

510

Schoonwater-/vuilwatertank (l)

44/46

Aantal borstels en soort

1 Schijf

Toerental borstel (tpm)

140

Borsteldruk (kg)

23/40

Maximum snelheid (km/u)

Vooruit 4.8/Achteruit. 3.5

Zuigmondbreedte (mm)

680

Lengte x breedte x hoogte (mm)

1230x610x1330

Bruto gewicht (gvw) (kg)

326

Min. draaicirkel (cm)

151

KENMERKEN
Batterij uitvoering

•

Eenknopsbediening

•

Vuilkorf

•

Ecoflex voorbereid

•

Zuigmond

•

STANDAARD TOEBEHOREN
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Grofvuil filter

56104360

Vulslang

56112355

Zuigstripset 510MM 20 RED GUM SC1500

56104483

Spatrand Borstel SC1500

56104240

ARTIKELNUMMER

56104002

De Nilfisk SC1500 is een innovatieve stand-on schrobzuigmachine die voorziet in een hoge efficiency dankzij
een ongekend gebruikersgemak, dankzij verhoogde
prestaties, de hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Het
is een investering in Nilfisk kwaliteit die zich jaar na jaar
terugverdiend.

BR 652/752/752C - Opzit schrobzuigmachines

Revolutionair nieuw schrobdeksysteem, uitstekende prestaties
•

•
•
•

•
•

TECHNISCHE GEGEVENS

Nieuw bewegend schrobdekconcept; maximaal
comfort en prestaties, minimale inspanningen en
onderhoud
Nieuw zuigmondconcept; een stabiele en
betrouwbare zuigmond voor de droogste vloeren
Ecoflexsysteem minimaliseert de impact op het
milieu zonder de prestaties te beïnvloeden
Nieuw ergonomisch stuurwielconcept waarbij
alle functies vanaf het stuurwiel bediend kunnen
worden
Gepatenteerde automatische snelheidsbegrenzer
die de veiligheid van de bestuurder verhoogd
Zeer compacte ontwerp maakt het mogelijk om
ruimtes met beperkte toegankelijkheid snel en
eenvoudig te reinigen

BR652

BR652 obc

BR752

De Nilfisk BR 652/752 serie compacte schrobzuigmachines is meer dan alleen de nieuwste modellen
schrobzuigmachines. Deze schrobzuigmachines zijn
voorzien van het nieuwe 'moving dek' en Ecoflex.
Nilfisk "Green meets clean".

BR752C

BR752C obc

BR752 obc

Voltage (V)

24

24

24

24

24

24

Nominaal vermogen (W)

1500

1500

1500

1900

1900

1500

Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)

60 (57)

60 (57)

60 (57)

60 (57)

60 (57)

60 (57)

Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)

3960/2770

3960/2770

4260/2980

4260/2980

4260/2980

4260/2980

Schrobbreedte (mm)

660

660

710

710

710

710

Schoonwater-/vuilwatertank (l)

80/80

80/80

80/80

80/80

80/80

80/80

Aantal borstels en soort

2 Schijf

2 Schijf

2 Schijf

2 Cilindrisch

2 Cilindrisch

2 Schijf

Toerental borstel (tpm)

230

230

230

720

720

230

Borstel-/paddiameter (mm)

330/330

330/330

370/355

-

-

370/355

Borsteldruk (kg)

30/48

30/48

32/50

35

35

32/50

Maximum snelheid (km/u)

6

6

6

6

6

6

Zuigmondbreedte (mm)

890

890

890

890

890

890

Lengte x breedte x hoogte (mm)

1360x670x1200

1360x670x1200

1360x750x1200

1360x810x1200

1360x810x1200

1360x750x1200

Bruto gewicht (gvw) (kg)

446

446

448

451

451

448

KENMERKEN
Signaal bij achteruitrijden

•

•

•

•

•

•

Ecoflex voorbereid

•

•

•

•

•

•

•

•

Automatische snelheidsbegrenzer

•

•

•

Beweegbaar schrobdek (geen zijskirts)

•

•

•

•
•

Schokbestendig beweegbaar dek

•

•

•

•

•

•

Vuilwatertank met "easy" afvoersysteem

•

•

•

•

•

•

Zuigmond

•

•

•

•

•

•

STANDAARD TOEBEHOREN
Grofvuil filter

9098712000

9098712000

9098712000

9098712000

9098712000

9098712000

Zuigstripset PU 35/890mm

9099855000

9099855000

9099855000

9099855000

9099855000

9099855000

9098198000

9098198000

909 5224 000

909 5224 000

9087260020

9087261020

Inbouwlader R466-471-BR
Spatrand BA 650

9098198000

Spatrand BA 750
ARTIKELNUMMER

909 5345 000
9087262020

909 5345 000
9087264020

9087265020

9087263020
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SC2000 - Opzit schrobzuigmachines

Compacte ride-on schrobzuigmachine verdubbelt de reinigingsprestaties tegen de prijs van een achterloop model
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Productief: 53 cm schrobbreedte, hoge werk
snelheid (6 km/u), 70/70 L tanks.
Compact en comfortabel: compacte afmetingen
voor krappe ruimten, comfortabele stoel met veel
ruimte voor de bestuurder.
Consistente reinigingskwaliteit: verbruik van
reinigingsmiddel/water is afhankelijk van de
werksnelheid.
Ideaal voor dagschoonmaak: zuigmotor met laag
geluidsniveau en instelling voor extra laag
geluidsniveau werkt bij slechts 62 ±3 dBA.
Eenvoudige bediening: bedieningspaneel met
eenknopsbediening; intuïtief bedieningspaneel
geïntegreerd in het stuurwiel.
Nieuw vulsysteem voor water slaat automatisch af
wanneer de tank vol is.
USB poort optioneel.
Eenvoudig gebruik: Automatisch click on/off voor
de borstel.
Duurzaam: Ecoflex systeem met flexibele instelling
voor reinigingsmiddel en reinigen met alleen water.
Zelfregulerende borstelsnelheid afhankelijk van het
vloertype of de toepassing om energie te besparen.
Effectieve controlle van de instellingen: afwijkende
sleutel voor gebruiker en hoofdgebruiker.

De Nilfisk SC2000 compacte ride-on schrobzuigmachine vereenvoudigt de reinigingswerkzaamheden
aanzienlijk in vergelijking met een achterloop schrobzuigmachine. Een goede keus voor het reinigen van
kantoren, supermarkten, sporthallen, winkels, hotels
ziekenhuizen en scholen. De werksnelheid wordt
verhoogd naar 6 km/u (van 4 km/u gemiddeld bij een
achterloop schrobzuigmachine) waardoor de Nilfisk
SC2000 schrobzuigmachine een grote invloed heeft op
de productiviteit en de reiniginskosten.

TECHNISCHE GEGEVENS

SC2000 53B

SC2000 53B FULL PKG

Voltage (V)

24

24

Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)

3180/2230

3180/2230

Schoonwater-/vuilwatertank (l)

70/70

70/70

Aantal borstels en soort

1 Schijf

1 Schijf

Toerental borstel (tpm)

155

155

Borstel-/paddiameter (mm)

530/508

530/508

Borsteldruk (kg)

15/30

15/30

Maximum snelheid (km/u)

6

6

Zuigmondbreedte (mm)

720

720

Lengte x breedte x hoogte (mm)

1270x550x1020

1270x550x1020

Bruto gewicht (gvw) (kg)

342

342

KENMERKEN
Kantelbare vuilwatertank

•

•

Zuigmond gaat autom omhoog bij achteruit rijden •

•

Zuigrubbers 4-zijdig te gebruiken

•

•

Kliksysteem borstels

•

•

Ingebouwde lader

•

Ecoflex voorbereid

•

•

Zuigmond

•

•

Gebruikerssleutel grijs

9100000843

9100000843

Hoofdgebruikerssleutel geel

9100000848

9100000848

Vulslang

9100000952

9100000952

STANDAARD TOEBEHOREN

Ecoflex kit SC2000

9100000694

Borstel 21 inch Prolene 530mm
Zuigmond rubbers 740MM 29" PU

L08837025
9100000490

Batterij 12V - 105 Ah gel

80564400

Ingebouwde lader 24V 100-230V EU kit
ARTIKELNUMMER
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9100000490
9100000940

9087360020

9087364020

BR 755/755C/855 - Opzit schrobzuigmachines

Betere ergonomie, betere reiniging, grotere betrouwbaarheid
•
•
•
•
•
•
•

Ecoflexsysteem: volledige controle over het verbruik
zonder dat het de prestaties beïnvloedt
Waterbestendige éénknopsbediening
vereenvoudigt de bediening voor betere resultaten
Grote manoeuvreerbaarheid maakt reinigen in volle
ruimten mogelijk
Instelbare borsteldruk geeft betere resultaten
De geïntegreerde 3-traps afzuiging verlaagt het
geluidsniveau tot 63 dB(A)
Nieuw zuigmond concept met gepatenteerde
zuigrubbers voor uitstekende prestaties
Groot batterij compartiment biedt ruimte voor een
360 Ah batterijtrog voor 4.5 uur werktijd

De Nilfisk BR 755/755C/855 serie is een generatie
schrobzuigmachines waarbij de nadruk ligt op de
prestaties, de ergonomie en de betrouwbaarheid. Het
nieuwe Ecoflex concept draagt bij aan een structurele
besparing op water, energie en reinigingsmiddelen.

TECHNISCHE GEGEVENS

BR755

BR755C

BR855

Voltage (V)

24

24

24

Nominaal vermogen (W)

2040

1920

2160

Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)

63.7

63.7

63.7

Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)

4470/3130

4470/3130

5360/3750

Schrobbreedte (mm)

710

710

860

Schoonwater-/vuilwatertank (l)

106/106

106/106

106/106

Aantal borstels en soort

2 Schijf

2 Cilindrisch

2 Schijf

Toerental borstel (tpm)

250

900

250

Borstel-/paddiameter (mm)

355/355

-

430/432

Borsteldruk (kg)

40/65/96

27/36/45

40/65/96

Maximum snelheid (km/u)

6.3

6.3

6.3

Lengte x breedte x hoogte (mm)

1520x770x1310

1520x800x1310

1520x920x1310

Bruto gewicht (gvw) (kg)

658

658

658

Stuur en stoel verstelbaar

•

•

•

Signaal bij achteruitrijden

•

•

•

Eenknopsbediening

•

•

•

Polyurethane voor- en achterwielen

•

•

•

Zuigslang extern

•

•

•

Ecoflex voorbereid

•

•

•

Zuigmond

•

•

•

KENMERKEN

STANDAARD TOEBEHOREN
KIT SIDE SKIRT BR755c
Zij- zuigstripset Gum.

56316194
56383488

56383488

Zuigstripset 34 inch gum

56382738

Zuigstripset 28 inch gum

56382734

56382734

ARTIKELNUMMER

56601014

56601016

56601015
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BR 850S/1050S - Opzit schrobzuigmachines

Schrobzuigmachine met een meerwaarde voor industriële reiniging
•
•

•

•

•

Ecoflexsysteem: Volledige controle over het verbruik
zonder concessies aan de prestaties te doen
Modulair schrobdeksysteem met verschillende
schrobdekopties en een groot aantal borstels,
machine is aan te passen aan elk type vloer
Uitstekende tractie door het gebruik van nieuwe
hoge tractie, streeploze, slijtvaste polyurethaan voor
en achter wielen
Snel weer droge vloeren dankzij een nieuw
innovatief zuigmondsysteem dat een maximale
wateropname heeft en eenvoudig af te stellen is
Nieuw tank inlaatsysteem voor de vuilwatertank is
schoner en efficiënter

De Nilfisk BR 850S/1050S serie ride-on schrobzuigmachines zijn al enige tijd bekend en befaamd om hun
betrouwbaarheid en hun prestaties. De meest recente
aanpassingen zorgen er voor dat deze serie schrobzuigmachines zelfs nog beter wordt.

TECHNISCHE GEGEVENS

BR1050SC Ecoflex

BR850SC Ecoflex

BR850S Ecoflex

Voltage (V)

36

36

36

Nominaal vermogen (W)

2810

2810

2820

Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)

68

68

68

Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)

6500/4550

5430/3800

5430/3800

Schrobbreedte (mm)

970

810

810

Schoonwater-/vuilwatertank (l)

157/157

157/157

157/157

Aantal borstels en soort

2 Cilindrisch

2 Cilindrisch

2 Schijf

Toerental borstel (tpm)

900

900

250

Borstel-/paddiameter (mm)

-

-

410/406

Borsteldruk (kg)

24/42/70

24/42/70

32/69/113

Maximum snelheid (km/u)

6.7

6.7

6.7

Zuigmondbreedte (mm)

1180

1050

1050

Lengte x breedte x hoogte (mm)

1550x1060x1350

1550x910x1350

1550x880x1350

Bruto gewicht (gvw) (kg)

705

705

705

Stuur en stoel verstelbaar

•

•

•

Frontroller en zijbumper

•

•

•

Signaal bij achteruitrijden

•

•

•

Versie met cilindrische borstel

•

•

Polyurethane voor- en achterwielen

•

•

•

Zuigmond

•

•

•

Ecoflex geïnstalleerd

•

•

•

56390779

56390779

56390779

KENMERKEN

STANDAARD TOEBEHOREN
Grofvuil Filter
Zijrubber linatex
Blade kit cilindrisch red gum

56410335
56314860

Zijrubberkit schijf rubbe

56315722

Zuigstripset 34 inch gum

56382738

Zuigstripset 34 inch rood
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56382739

Zuigstripset 38 inch rood

56382742

ARTIKELNUMMER

56381013

56381011

56381009

SC6000 - Opzit schrobzuigmachines

Efficiënt reinigen van grote oppervlakken
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

•

SmartFlowTM hendel geïntegreerd in het stuurwiel:
verlaagt watertoevoer en voorkomt spetteren in
bochten
Snelheidsbegrenzer verlaagt vermoeidheid van de
bestuurder vooral wanneer er veel om obstakels
gemanoeuvreerd moet worden
Leverbaar in drie verschillende versies: 86 cm of
105 cm schijf (2 borstels) of 91 cm cilindrisch
(2 borstels)
Consistente reiniging: ontwikkeld voor verschillende
vloeroppervlakken van glad tot tegelvloeren
Goede droging van de vloer dankzij de optionele
tweede zuigmotor
Betrouwbare en sterke constructie in compacte
afmetingen
Volledig beschermd schrobdek en zijskirts dankzij
stalen deuren met rolbumpers om beschadiging van
machine en object te voorkomen
SmartKeyTM systeem met twee verschillende
toegangsniveau's (hoofdgebruiker en gebruiker)
OLED display goed zichtbaar, zelfs bij fel licht en
vanuit alle invalshoeken
Geen gereedschap nodig voor vervangen/verwisselen of bekijken van belangrijkste onderdelen:
borstels, zuigmond en zuigrubbers/skirts
Click-on schijfborstelsysteem voor eenvoudige
bevestiging van borstels of pads

De Nilfisk SC6000 behoort tot de volgende generatie
schrobzuigmachines met de capaciteit, snelheid en
technologie om grote vloeroppervlakken te reinigen
tegen de laagste operationele kosten. Leverbaar in drie
verschillende uitvoeringen is de Nilfisk SC6000 schrobzuigmachine de juiste keus voor vele bedrijven die grote
vloeroppervlakken moeten reinigen zoals magazijnen,
vliegvelden, pakeergarages, fabrieken en winkelcentra.

TECHNISCHE GEGEVENS

SC6000 1050D

SC6000 860D

SC6000 910C

Voltage (V)

36

36

36

Nominaal vermogen (W)

2700

2500

2700

Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)

69

69

69

Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)

9450/6620

7740/5420

8190/5730

Schrobbreedte (mm)

1016

863

914

Schoonwater-/vuilwatertank (l)

190/190

190/190

190/190

Aantal borstels en soort

2 Schijf

2 Schijf

2 Cilindrisch

Toerental borstel (tpm)

250

250

760

Borstel-/paddiameter (mm)

508

430

180

Zuigmondbreedte (mm)

123

109

123

Lengte x breedte x hoogte (mm)

1780x1170x1580

1780x990x1580

1780x1170x1580794

Bruto gewicht (gvw) (kg)

1070

1070

1075

Trillingsniveau voor gebruiker (m/s²)

<0.35

<0.35

<0.35

Max. helling transport % (DEG)

18.5

18.5

18.5

Max transportsnelheid mph (km/u)

9 vooruit/4 achteruit

9 vooruit/4 achteruit

9 vooruit/4 achteruit

Min. draaicirkel (cm)

202

202

202

Veegbreedte met één zijborstel in (cm)

-

101.6

-

Kliksysteem borstels

•

•

Vuilkorf

•

•

•

Ecoflex voorbereid

•

•

•

ARM REST KIT-R/H ONLY

56383189

56383189

56383189

BACK-UP ALARM KIT

56116351

56116351

56116351

BEACON KIT

56116352

56116352

56116352

SEAT KIT-STANDARD

56116600

56116600

56116600

SMART KEY-SUPERVISOR

56116519

56116519

56116519

SMART KEY-USER

56116518

56116518

56116518

KENMERKEN

STANDAARD TOEBEHOREN

SQUEEGEE BLADE KIT-RED GUM J

56116704

SQUEEGEE BLADE KIT-RED GUM K

56116705

SIDE BLADE KIT-RED GUM

56116706

56116706

56116705
56116706

ARTIKELNUMMER

56116004

56116005

56116003
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SC6500 - Opzit schrobzuigmachines

De keus voor het reinigen van grote vloeroppervlakken
•
•
•
•
•
•
•
•

Werkbreedte tot 1300 mm voor een hoge
productiviteit
Watertank capaciteit van 265 liter zorgt voor lange
werkduur
Hoge borsteldruk en krachtige afzuiging
Koolborstelloze aandrijfmotor is onderhoudsvrij
Aandrijfmotor en hoogwaardige overbrenging
verlagen de operationele kosten
Laag geluidsniveau voor werken in geluidsgevoelige
omgevingen
Eenknopsbediening maakt het gebruik van de
Nilfisk SC6500 eenvoudig
Ecoflex systeem verlaagt de kosten door te
besparen op water en reinigingsmiddel wat
essentieel is bij het reinigen van grote
vloeroppervlakken

De Nilfisk SC6500 schrobzuigmachine is een zeer
productieve machine voor het reinigen van grote
oppervlakken. De beste reinigingsprestaties in zijn
klasse inclusief het unieke Ecoflex-systeem.
Eenvoudig te bedienen - zelfs voor zware reinigingswerkzaamheden - maakt dat de Nilfisk SC6500 schrobzuigmachine ideaal is voor magazijnen, vliegvelden,
parkeergarages, fabrieken en de zware industrie.

TECHNISCHE GEGEVENS

SC6500 1100C

SC6500 1100D

SC6500 1300C

SC6500 1300D

Voltage (V)

36

36

36

36

Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)

9000/6300

9000/6300

11700/8190

11700/8190

Schrobbreedte (mm)

1000

1000

1300

1300

Schoonwater-/vuilwatertank (l)

265/265

265/265

265/265

265/265

Aantal borstels en soort

2 Cilindrisch

2 Schijf

2 Cilindrisch

3 Schijf

Toerental borstel (tpm)

630

240

630

225

Borstel-/paddiameter (mm)

-

510/508

-

430/432

Borsteldruk (kg)

38/54/90

43/90/145

38/54/90

43/90/145

Maximum snelheid (km/u)

9

9

9

9

Lengte x breedte x hoogte (mm)

1870x1210x1480

1870x1080x1480

1870x1410x1480

1870x1330x1480

Bruto gewicht (gvw) (kg)

1508

1460

1547

1506

Signaal bij achteruitrijden

•

•

•

•

Zuigrubbers 4-zijdig te gebruiken

•

•

•

•

KENMERKEN

Schijfborstel schrobdek

•

•

Cilindrisch schrobdek

•

•

Ecoflex voorbereid

•

•

•

•

Break-away zuigmond bevestiging

•

•

•

•

Zuigmond

•

•

•

•

STANDAARD TOEBEHOREN
Zijborstel

56413056

56413056

LEFT SIDE BROOM ASSEMBLY

56413039

56413039

Right side broom

56413040

56413040

Blade kit disk Red Gum

56413770

Blade kit disk Red Gum

56413768

SKIRT LINATEX 40 INCH /48 INCH

56413654

Zuigrubbers BR1100 rood

56413762

56413762

56413654

56414023

56414022

Blade kit sqgee red gum
ARTIKELNUMMER
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56413766

56413766

56414025

56414024

SC8000 - Opzit schrobzuigmachines

Gegarandeerd productieve en krachtige reiniging met aandacht voor
het milieu
•

•
•

•

•
•

•

De Nilfisk SC8000 biedt een productiever, krachtiger
en milieuvriendelijker oplossing voor schrobben en nat
vegen van grote oppervlakken - uitgevoerd in de meest
besparende en kosten efficiënte manier.

Het breedste schrobdek in deze klasse, met twee
tegengesteld draaiende cilindrische borstels,
verhoogt de efficiëntie
Tijdbesparende grote tanks van 380 liter waardoor
9.200 m² gereinigd kan worden zonder hervullen
Veilige en eenvoudige bediening dankzij OneTouch™ bedieningspaneel, voorwielbesturing en
ClearView™ ontwerp voor een goed zicht op de
vloer
Milieuvriendelijk voor zowel gebruiker als de
omgeving dankzij het DustGuard™ vernevelingssysteem dat voorziet in stofvrij vegen
Kubota motor voor een grote betrouwbaarheid met
een tandwielaangedreven versnellingsbak
Verlaagde onderhoudskosten omdat er geen
riemen of kettingen van de motor vervangen
hoeven worden
Ecoflexsysteem helpt de bestuurder met een
milieubewustere en kostenbesparende reiniging,
waarbij water- en reinigingsmiddelgebruik wordt
beperkt

TECHNISCHE GEGEVENS

SC8000 1300 D

SC8000 1300 LPG

SC8000 1600 D

SC8000 1600 LPG

Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)

83

84

83

84

Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)

15860/11100

15860/11100

19760/13830

19760/13830

Schrobbreedte (mm)

1220

1220

1520

1520

Schoonwater-/vuilwatertank (l)

380/380

380/380

380/380

380/380

Aantal borstels en soort

2 Cilindrisch

2 Cilindrisch

2 Cilindrisch

2 Cilindrisch

Toerental borstel (tpm)

470

470

470

470

Borstel-/paddiameter (mm)

280x1220

280x1220

280x1220

280x1220

Borsteldruk (kg)

55/110/180

55/110/180

55/110/180

55/110/180

Maximum snelheid (km/u)

13

13

13

13

Zuigmondbreedte (mm)

1520

1520

1520

1520

Lengte x breedte x hoogte (mm)

2540x1420x1470

2540x1420x1470

2540x1670x1470

2540x1670x1470

Bruto gewicht (gvw) (kg)

1730

1730

1834

1834

KENMERKEN
Kantelbare vuilwatertank

•

•

•

•

Zuigmond gaat autom omhoog bij achteruit rijden •

•

•

•

Cilindrisch schrobdek: 2 borstels

•

•

•

•

Vernevelingssysteem

•

•

Dubbele veegunit

•

•

•

•

•

•

•

•

Rechter veegunit
Zuigmond

•

•

Zijborstel polypropyleen

56462252

56462252

Backup-alarmkit

56305519

56305519

56305519

56305519

Vuilkorf in vuilwater tank

56111607

56111607

56111607

56111607

56111670

56111670

56111206

56111206

56111635

56111635

STANDAARD TOEBEHOREN

Linker zijborstel incl. Dustguard
Blade Kit main rood

56111206

56111206

Zijrubber set rood
Zuigmond rubbers rood

56111650

56111650

56111650

56111650

Zuigstrip achter RED GUM ER1300/1600

56413642

56413642

56413642

56413642

Zwaailicht kit

56110907

56110907

56110907

56110907

ARTIKELNUMMER

56108125

56108124

56108127

56108126
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Volg uw machinepark......

Track yo
Track yo

.... volg uw succes

Dat betekent dat u precies weet wat er gebeurd, wanneer het

Met TrackClean kunt u nu proactief verbeteringen initiëren voor

gebeurd en waar het gebeurd. Van elke aangesloten reinigings-

uw reinigingsprogramma. TrackClean geeft u 24/7 inzage in

machine kunt u de operationele effectiviteit volgen, verifiëren en

operationele informatie over uw reinigingsmachines.

verbeteren.

Welcome to TrackCle
designed to take the
and processes. Gone
optimized to deliver
clients. TrackClean g
operational data. Tha
when it’s happening
connected machine
your operational effe

Let your fleet do

With TrackClean, you do
effectiveness. You also h
and productivity reports
task is completed on tim

Set a standard of

With the optional Opera
details on who is using
cleaning tasks. This ens
you to maximize the res
provides early notificatio
service managers can m
Laat uw machinepark voor u spreken
TrackClean ondersteunt u bij het maken van rapporten ter
verbetering van uw schoonmaakwerkzaamheden. Het betreft
niet slechts gegevens over de effectiviteit en efficiëntie van uw
reinigingsmachines. Hiermee heeft u ook de mogelijkheid om
klantgerichte prestatie en productiviteitsrapporten op te stellen
die aantonen dat elke reinigingstaak iedere keer binnen de
juiste tijd is uitgevoerd.
TrackClean toont operationele gegevens van uw vloot en verzend deze naar een beveiligde portal. De data betreft: werkduur, stilstandtijd, tijdstip van gebruik en geografische locatie
van de machine. Optioneel kunnen gegevens van de gebruiker
worden toegevoegd.

Uw voordelen
• TrackClean registreert operationale gegevens van uw vloot,
zorgt voor transparantie en verhoogt de winstgevendheid
Stop assuming your cle
• Met TrackClean kunt u uw schoonmaakprogramma op
Visit www.advance-us
intelligente wijze optimaliseren, de schoonmaakresultaten
bewaken en de kosten beperken
• Het intuitieve Web portal is bereikbaar vanaf uw PC, tablet,
of smartphone en biedt u een gedetailleerd overzicht over
de machine activiteiten zodat u resultaten kunt zien in uw
schoonmaakactiviteiten
• Gegevens zijn 24/7 beschikbaar zodat u het gebruik van de
machines kunt optimaliseren en de downtime beperken
• TrackClean waarschuwt u voor problemen die direct opgelost moeten worden en kan u helpen bij het verlagen van de
reparatiekosten en down-time

Dit en nog veel meer is 24/7 voor u beschikbaar
Met de intelligentie van TrackClean kunt u uw operationele
gegevens nu koppelen aan schoonmaakresultaten en klanttevredenheid - zodat uw team optimaal schoonmaakt en tegelijkertijd de efficiëntie verbetert. Het systeem is beschikbaar
voor elke door een accu of motor aangedreven machine voor
vloeronderhoud.
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Combinatiemachines

Een machine - meerdere werkzaamheden
Als de reinigingswerkzaamheden zwaar en divers zijn, heb je
behoefte aan een betrouwbare en krachtige oplossing. Nilfisk

biedt een serie innovatieve en functionele combinatiemachines
met kenmerken als stofvrij vegen, eenvoudige bediening en
eenvoudige service en onderhoud.

Sluit perfect aan bij uw gebruik
Onze machines veroorzaken geen stof tijdens het vegen van de
vloer. Zij schrobben de vloer met of zonder reinigingsmiddel en
laten een droge vloer achter in één arbeidsgang. Voor gebruik
binnen is er een batterij aangedreven versie of een LPG
uitvoering. Voor veeleisend buiten gebruik is er een diesel
aangedreven variant.

Duurzaam voor het milieu en lagere totale
operationele kosten
Nilfisk heeft de eerste HYBRIDE combinatiemachine geïntroduceerd die uw totale operationele kosten verlaagt, inclusief
gebruik, arbeidsloon en onderhoud.
Tegelijkertijd verbruikt u minder brandstof en verhoogt u de
werkduur.
Met de hybride technologie en met Ecoflex™ bieden we u een
milieuvriendelijke en duurzame oplossing.

Een groter bereik voor betere reinigingsprestaties
Het reinigen van grote oppervlakken in de levensmiddelenindustrie, fabrieken, magazijnen, vliegvelden, beurslokaties en
parkeergarages zijn voor de hand liggende plaatsen voor Nilfisk
combinatiemachines.

Ga voor meer informatie over combinatiemachines naar www.nilfisk.nl of www.nilfisk.be
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CS7000 - Combinatiemachines

Eerste hybride en ePower aangedreven combinatiemachine
•

•
•
•
•
•

•
•

Uniek: Eerste hybride Nilfisk combinatiemachine.
30% minder brandstofverbruik, lagere brandstofkosten en emissie niveau’s
Langste werkduur voor een batterijvariant
Innovatief: Beweegbaar schrobdek en zuigmond
met veiligheidssluiting
Nieuwe generatie filtersystemen, variabel filterschud mechanisme
DustGuard™ vernevelingssysteem
Eenvoudig in gebruik en onderhoud: One Touch™,
Max Access™ , No Tools™. Efficiënter onderhoud,
enorme overeenkomsten tussen de diverse
platformen
Groen: Hybride technologie en Ecoflex™
Nieuw en uniek aanbod van opties: Verwarmd
water tot 55 °C, hogedrukreiniger tot 150 bar
(hybride uitvoeringen)

GROENER, SCHONER, SLIMMER. De Nilfisk CS7000
combinatiemachine brengt een hele serie reinigingsmachines opnieuw onder de aandacht door het
verlagen van de totale operationele kosten, inclusief
gebruikskosten, arbeidsloon en onderhoud; dit terwijl
het brandstofverbruik wordt verlaagd en de werkduur
wordt verlengd.

TECHNISCHE GEGEVENS

CS7000 1200 LPG HYBRID

CS7000 B

CS7000 D Hybrid

Bron motorvermogen

LPG-hybride

Batterij

D-hybride

Maximum snelheid (km/u)

8.9

8.9

8.9

Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)

11080/7760

11080/7760

11080/7760

Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m²/u) 13710/9600

13710/9600

13710/9600

Veegbreedte (mm)

1540

1540

1540

Schrobbreedte (mm)

1245

1245

1245

Draaicirkel (cm)

259/264

259/264

259/264

Schoonwater-/vuilwatertank (l)

284/284

284/284

284/284

Inhoud vuilcontainer (l)

198

198

198

Brandstoftank (l)

-

-

35

Max. hellingspercentage (%)

17.6

17.6

17.6

Bruto gewicht (gvw) (kg)

2121

2593

2058

Lengte x breedte x hoogte (mm)

2620x1220x1500

2620x1220x1500

2620x1220x1500

Kantelbare vuilwatertank

•

•

•

Variabel hoogledigingssysteem

•

•

•

Thermisch beveiligde zuigmotor

•

•

•

Multi frequente filterschudder

•

•

•

A-symmetrisch zwevend schrobdek

•

•

•

Hybride motor

•

Zuigmond

•

•

•

STANDAARD FILTER

56510354

56510354

56510354

ZIJBORSTEL POLY

56510707

56510707

56510707

Armleunig rechts BR1100

7-03-04250

7-03-04250

7-03-04250

Backup-alarmkit

56305519

56305519

56305519

VLOERMATTEN

56509994

56509994

56509994

Hoofdborstel Spiraal PPL 0.5

33018858

33018858

33018858

RUBBERS SCHROBDECK ROOD

56510374

56510374

56510374

ZUIGMOND RUBBERS ROOD

56510371

56510371

56510371

Batterij 12V - 76 Ah gel monobloc

80564310

ZWAAILICHT

56510414

56510414

56510414

ARTIKELNUMMER

56511564

56509005

56509004

KENMERKEN

•

STANDAARD TOEBEHOREN
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80564310

CR 1500 - Combinatiemachines

Krachtige reiniging in veeleisende omstandigheden
•

•

•
•
•

Als u een combinatiemachine zoekt die in staat is om
in de zwaarste omstandigheden te werken, dan is de
Nilfisk CR 1500 combinatiemachine de oplossing.

Schrobbreedte van 137 cm, een veegbreedte van
152 cm, 11 km/u werksnelheid, 380 liter schoon en
vuilwatertanks zorgen voor een hoge productiviteit
Enorme vuilcontainer met een capaciteit van
454 liter zorgt voor een verhoogde werkduur en
de hoogdump tot 152 cm maakt legen in elke
container mogelijk
Olie en vet worden in één keer verwijderd dankzij
272 kg borsteldruk
Stuurbekrachtiging op de achterwielen voor een
betere tractie
Instelbare borsteldruk garandeert eerste klas
schoonmaakresultaten ongeacht de vervuilingsgraad en de staat van de vloer

TECHNISCHE GEGEVENS

CR1500 D

CR1500 LPG

Bron motorvermogen

Diesel

LPG

Maximum snelheid (km/u)

9

9

Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)

12330/8630

12330/8630

Veegbreedte (mm)

1520

1520

Schrobbreedte (mm)

1370

1370

Draaicirkel (cm)

305

305

Schoonwater-/vuilwatertank (l)

380/380

380/380

Inhoud vuilcontainer (l)

454

454

Brandstoftank (l)

35

35

Max. hellingspercentage (%)

14

14

Bruto gewicht (gvw) (kg)

2353

2353

Lengte x breedte x hoogte (mm)

2720x1500x1560

2720x1500x1560

Schijfborstelsysteem

•

•

Kantelbare vuilwatertank

•

•

Automatische afsluiting reinigingsmiddel

•

•

Paneelfilter met schudder

•

•

Stuurbekrachtiging

•

•

Direct veegsysteem

•

•

Variabel hoogledigingssysteem

•

•

Filter paneel

7-24-04046

7-24-04046

Zijborstel polypropyleen

8-08-03107

8-08-03107

Main broom proex & wire

8-08-03180

8-08-03180

Zij skirt CR 1500

56514860

56514860

Zij skirt Cr 1500

56514859

56514859

Chauffeurbeveiliging

56409232

56409232

ARTIKELNUMMER

56514854

56514852

KENMERKEN

STANDAARD TOEBEHOREN
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Accessoires: Combinatiemachines

Cilindrische borstel
Voor oneffen oppervlakken
zoals bv. anti-slip vloeren
(verschillende uitvoeringen
leverbaar)

Schijfborstel
Voor intensief gebruik
wanneer geen vast vuil
verwijderd moet worden
(verschillende uitvoeringen
leverbaar)

Padhouder
Voor het gebruik van pads

Pads
Verschillende uitvoeringen
leverbaar. Zwart & bruin:
zware toepassingen. Groen &
blauw: middelzware toepassingen Rood: lichte toepassingen

Spatrand kit
Beschermt tegen opspattend
water van het borsteldek,
waarborgt volledige wateropname

Zwaailicht kit
Voor gebruik op ride-on
schrobzuigmachines in de
industrie, geeft aan dat er een
machine in gebruik is

Zuigmotor kit
Biedt extra zuigvermogen
van de zuigmond. Met name
belangrijk als er 100% water-opname vereist is

Grammer stoel met vering
(kit)
Voor een verhoogd
gebruikerscomfort

Geïntegreerde vulslang
Voor eenvoudig navullen van
de machine - overal navullen

Zuigrubbers
Zuigrubbers van verschillende
materialen zijn leverbaar,
afhankelijk van de toepassing
en de belasting; o.a. rubber en
polyurethaan

Ecoflex reinigingsmiddelenkit
Ecoflex Doseer Systeem biedt volledige controle over het reinigingsmiddelverbruik, minder risico op beschadiging van de vloer
door overdosering, flexibiliteit in de keuze van reinigingsmiddel
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Zuigset
Zuigset voor handmatig gebruik
(net als een gewone waterzuiger)

Ingebouwde lader

Accessoires: Combinatiemachines

Paneelfilter
De funktie van het paneelfilter
is om het stof in de vuilcontainer te houden. Dit filter is
standaard waterbestendig

Zijborstel
De zijborstel veegt het vuil langs
stoepranden, muren, pallets
enz. naar de hoofdborstel

Verwarmd water en
hogedrukreiniger
(alleen CS7000) - Verbetert
de reinigingsefficiency en de
flexibiliteit

Chauffeursbeveiliging
Beschermt de gebruiker tegen
vallende voorwerpen, veiligheid

Lader
Kan zowel natte als gel
batterijen laden

Laadstekkers

Schrobborstel
We bieden borstels en padhouders om het best mogelijke
reinigingsresultaat te bereiken

Hoofdborstel
De hoofdborstel veegt het vuil
op en brengt het naar de
vuilcontainer

Schoonmaakset
Eenvoudige toegang tot en
reiniging van de vuilwatertank

Zijwielset bumper
Bescherming van de machine
tegen beschadiging

Hoogfrequentie lader
(kan voor natte & gelbatterijen
gebruikt worden)

DE LADERS WORDEN MET VERSCHILLENDE CAPACITEITEN GELEVERD AFHANKELIJK VAN DE CAPACITEIT VAN DE
BAT TERIJ WA ARVOOR HIJ BESTEMD IS
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Soms is meer nodig dan alleen water.
Soms is Ecoflex nodig.

Reinigen met een schoonmaakmiddel of milieuvriendelijk alleen met water? Wij zeggen beiden.
Nilfisk heeft naar de toekomst gekeken en duurzaamheid en efficiëntie naar een hoger niveau
gebracht. Resultaat: een milieuvriendelijke oplossing voor een efficiënte reiniging met het flexibele
Ecoflexsysteem - de slimste manier om te reinigen.

Duurzaam reinigen was
nog nooit zo makkelijk

Bespaar geld en middelen

Volledige flexibiliteit

Het Ecoflexsysteem verhoogt uw
reinigingsprestaties met minder middelen.
Ecoflex biedt u de mogelijkheid om met
slechts water te reinigen - of met minimaal
gebruik van reinigingsmiddel.
Er is slechts één druk op de knop nodig
om te kiezen tussen de verschillende
reinigingsniveau's voor de perfecte
duurzame en efficiënte combinatie
van waterverbruik, borsteldruk en
reinigingsmiddel dosering (tot slechts
0,3 procent).

Milieuverantwoord reinigen met
het Ecoflexsysteem is efficiënt en
milieuvriendelijk. Door de grotere
flexibiliteit bespaart u tijd, gebruikt
u minder machines en verlaagt u het
verbruik van water en reinigingsmiddel.
De hedendaagse toenemende vraag
naar kosten efficiëntie is hoog, maar nu
kunt u meer met minder doen.

Verschillende oppervlakken vereisen
verschillende reinigingswerkzaamheden.
Door het toepassen van de juiste mix van
borsteldruk, waterverbruik of reinigingsmiddel, is het Ecoflexsysteem de
professionele en milieuvriendelijke
oplossing. Het Ecoflexsysteem schakelt
moeiteloos tussen de verschillende
vervuilde oppervlakken, in één en dezelfde
arbeidsgang.
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ter.
Ecoflex video

Het flexibele Ecoflexsysteem stelt de gebruiker in staat om de reinigingsprestaties van de machine af te stemmen
op de vervuilingsgraad van de vloer en op het gewenste reinigingsniveau. Als de bestuurder zwaarder vervuilde
vloeroppervlakken tegenkomt, kan hij heel eenvoudig met één druk op de knop een “boost” geven aan het
reinigingsvermogen en evenzo eenvoudig weer terugkeren naar de originele instellingen voor minimaal gebruik van
water, reinigingsmiddel en borsteldruk. Green meets clean.

60 seconde toename in reinigingsvermogen
REINIGINGSVERMOGEN

Éénknopsbediening - drukken en gaan

REINIGINGSMIDDEL

WATER
VERBRUIK

WATER
VERBRUIK

WATER
VERBRUIK

BORSTELDRUK

BORSTELDRUK

BORSTELDRUK

GROEN
VERMOGEN
TIJD
60 SECONDEN

Lees meer over Ecoflex op www.nilfisk.nl of www.nilfisk.be
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Eco Brilliance Pads
– Vloerrenovatie in 4 stappen
Renoveer vloeren overdag en bespaar kosten
Met het Nilfisk Eco Brilliance padsysteem kunnen vloeren overdag worden gerenoveerd. Gebruik 4 pads
in 4 stappen voor een schone glanzende vloer. De vier stappen moeten juist en in dezelfde volgorde
worden uitgevoerd voor perfecte resultaten. Door het Nilfisk Eco Brilliance padsysteem te gebruiken
kunnen vloeren overdag worden gerenoveerd, dit bespaart kosten en verlaagt de tijd dat de vloer niet
belopen mag worden. Het 4 stappen padsysteem kan ook gebruikt worden voor intensieve renovatie
maar dit vraagt iets meer tijd. Beoordeel het dagelijks gebruik van een vloer alvorens met een renovatie
te beginnen. Als het dagelijks gebruik hoog is bedenk dan hoe glanzend de vloer dient te zijn, hoe hoger
de glans hoe meer onderhoud de vloer vraagt.
Betere resultaten
De Nilfisk Eco Brilliance pad bespaart niet alleen tijd, maar is ook duurzaam en geeft betere resultaten in vergelijking met traditionele
pads. Oorspronkelijk is de methode ontwikkeld voor zachte steensoorten en beton, maar geeft ook uitstekende resultaten op andere
vloertypen zoals kunststof, linoleum en gepolijste oppervlakken. Zeer geschikt voor gebruik in winkels en foyers(hotels) die niet alleen
schoon moeten zijn maar die ook een glanzend, aantrekkelijk oppervlak moeten hebben.
Het resultaat en duurzaamheid
De combinatie van deze pads met schoon water geeft perfecte reinigingsresultaten en minimaliseert het residu. Voor zwaar vervuilde
oppervlakken en voor fabrieksvloeren kan reinigingsmiddel worden toegevoegd. Bijna alle Nilfisk schrobzuigmachines kunnen worden
uitgevoerd met het Ecoflex reinigingsmiddel doseersysteem, voor reinigen zonder reinigingsmiddel of met minimale dosering.
• Renoveert oude en versleten vloeren en brengt glans terug.
• Brengt vloerrenovatie naar een meer economisch niveau.
• Eenvoudig systeem voor vloerrenovatie tijdens dagschoonmaak.
• Brengt vloeren naar het gewenste glansniveau.
Hoe een glanzende vloer te krijgen
Voor het verkrijgen van een glanzende vloer moeten de 4 verschillende pads in 4 achtereenvolgende stappen worden uitgevoerd. Bij
stap 1 moet de rode pad gebruikt worden en deze moet tussen de 6 - 10 keer over dezelfde vloeroppervlakte gaan, afhankelijk van de
staat van de vloer, voordat begonnen kan worden met stap 2. Alle stappen dienen alleen uitgevoerd te worden met water en het water
moet volledig verwijderd zijn na elke stap. Voor het renoveren van grote vloeroppervlakken is het aan te bevelen om een schrobzuigmachine te gebruiken, voor kleinere oppervlakken volstaan een eenschijfsmachine en een waterzuiger. Voor een snelle demonstratie is
dit ook de manier om op een klein oppervlak het resultaat te tonen.
Behoefte aan hoogglans?
Indien een hoogglans gewenst is dan moet bij stap 4 de groene pad droog gebruikt worden met een burnisher of een hoogtoeren
eenschijfsmachine met 300 - 2.000 tpm. Dit resulteert in een eenvoudig te reinigen oppervlak met een hoogglans. Om dit hoge
glansniveau te onderhouden zal het dagelijks onderhoud iets verhoogd moeten worden afhankelijk van de intensiteit van gebruik.

Eco brilliance pads - de varianten
STAP 1 - ROOD
Gebruik deze pad om oude en versleten toplagen
te verwijderen, er blijft een matte toplaag over.

STAP 3 - GEEL
Pad voor dagelijks gebruik die vuil en krasjes
verwijdert, er blijft een satijn achtige toplaag
over die eenvoudig schoon is te houden.

STAP 2 - BLAUW
Gebruik deze pad om krassen, scheuren en
oneffenheden te verwijderen, er blijft een matte
toplaag over.

STAP 4 - GROEN
Pad voor dagelijks onderhoud die vuil en krasjes
verwijdert, er blijft een glanzende toplaag over.
Droog uitwrijven met behulp van een highspeed
machine voor een hoogglans uitstraling,
afhankelijk van het type vloer.
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Eco Pads
– duurzaam reinigen
Met Eco Pads bieden we een milieuvriendelijke manier voor het mechanisch reinigen en onderhouden van de glans op uw
vloer. Eco Pads zijn leverbaar in 8 varianten voor de meest voorkomende vloertypen zoals terrazzo, natuursteen, beton, vinyl en
epoxy. Eco Pads zijn van 100% gerecycled synthetisch materiaal (polyester) gemaakt. De grootste bron van materiaal bestaat uit
gerecyclede water- en frisdrank flessen.

BLAUW - reinigingspad
De Blue Cleaner Pad is gemaakt van polyester vezels in een semi open non-woven fabricagestructuur en is
geschikt voor middelmatig nat reinigen of zwaargebruik spray reinigen. Toepassen met een neutrale vloer-reiniger
om oude vervuilde toplagaen te verwijderen. Dit product kan ook gebruikt worden voor het schrobben van
vervuilde harde vloeren zoals beton indien de juiste reinigingsmiddelen worden gebruikt. Kan zware vervuiling en
strepen verwijderen. Ideaal voor gebruik bij machines tot 350 tpm.
BRUIN - strip pad
De Brown Stripping Pad is gemaakt van polyester vezels in een semi open non-woven fabricagestructuur en is
geschikt voor middelzwaar strippen. Toepassen met strippers op waterbasis om versleten en vervuilde toplagen
te verwijderen. Gebruiken op standaard elektrische vloerreinigers of schrobmachines. Ideaal voor gebruik bij
machines tot 350 tpm.

E -GROEN schrob pad
De E-Green Scrub Pad is gemaakt van polyester vezels in een semi open non-woven fabricagestructuur en is
geschikt voor diep schrobben. Toepassen met een reinigingsmiddel om harde vloeroppervlakken te schrobben.
Deze pad zal agressief vuil en strepen van zwaar vervuilde vloeren verwijderen. Gebruiken op standaard
elektrische vloerreinigers of schrobmachines. Ideaal voor gebruik bij machines tot 350 tpm.

E-ZWART - strip pad
De E-Black - stripping Pad is gemaakt van polyester vezels in een semi open non-woven fabricagestructuur.
Deze pad is voor klanten die een dichtere nonwoven pad willen gebruiken. Gebruik met strippers op waterbasis
om versleten en vervuilde toplagen te verwijderen. Gebruiken op standaard elektrische vloerreinigers of
schrobmachines. Ideaal voor gebruik bij machines tot 350 tpm.

ROOD - polijstpad
De Red Buffing pad wordt gebruikt voor lichte reiniging en polijsten. Deze pad zal lichte strepen en vuil
verwijderen terwijl een hoogglans ontstaat. Gebruiken op standaard elektrische vloerreinigers, orbitale schrobmachines of schrobmachines. Ideaal voor gebruik bij machines tot 350 tpm.

BEIGE - polijstpad
De Tan Buffing pad is een vloeronderhoudspad geschikt voor lichte reiniging en polijsten. Deze pad zal lichte
strepen en vuil verwijderen terwijl een hoogglans ontstaat. Gebruiken op standaard elektrische vloerreinigers,
orbitale schrobmachines of schrobmachines. Ideaal voor gebruik bij machines tot 350 tpm.

ROZE - ultra high speed polijstpad
De Roze Ultra High speed burnishing vloeronderhoudspad is gemaakt van polyester vezels in een semi open nonwoven fabricagestructuur. Te gebruiken om zachte en harde toplagen weer op te boenen tot hoogglans. Door de
bijzondere samenstelling en fabricage kunnen met deze pad in een keer zwarte strepen worden verwijderd en een
hoogglans toplaag worden hersteld.
Ideaal voor gebruik bij machines tot 3000 tpm.
WIT - super polijstpad
De White Polish vloeronderhoudspad is gemaakt van polyester vezels in een fijne non-woven fabricagestructuur.
Deze extra fijne pad is ontwikkeld voor het polijsten van schone, droge vloeren.
Droog te gebruiken of met een hele fijne nevel water voor het creëren van een hoogglans “nat” uitstraling of
nieuwe toplaag. Gebruiken op standaard elektrische vloerreinigers, orbitale schrobmachines en schrobzuigmachines. Ideaal voor gebruik bij machines tot 1000 tpm.
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Voorzie uw Nilfisk van de juiste kracht
Om er voor te zorgen dat uw machine de best mogelijke prestaties levert, raden wij aan om altijd door ons geadviseerde batterijen
te gebruiken. De gebruikte technologie in onze machines wordt optimaal benut door de geselecteerde batterijen vanwege hun
kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbare gebruik en minimale onderhoud. De capaciteit van de batterijen in ons assortiment is
gemeten in A/u (Ampere per uur) en wordt weergegeven volgens de Europese standaard in A/5u.

ZUURHOUDENDE ACCU’S/NATTE ACCU’S
Zuurhoudende accu’s, ook wel natte accu’s genoemd, zijn loodsulfaataccu’s en zijn gemaakt van een vlakke plaat of
een buisvormige metalen constructie, gedrenkt in een
zwavelzuuroplossing. Hierdoor wordt een chemische reactie
tussen de platen/buizen veroorzaakt, zodat het gewenste
voltage en de juiste capaciteit bereikt kan worden.
De levensduur van de natte/zuurhoudende accu’s wordt
gemeten in cycli. Eén cyclus is gelijk aan een volledige lading/
ontlading; de levensduur van de natte/ zuurhoudende accu’s
varieert van 800 tot 1500 cycli. Er zijn ook semi-tractie accu’s
beschikbaar - dit zijn natte/zuurhoudende accu’s gemaakt met
een andere techniek en met minder cycli - gewoonlijk 300 tot
500 cycli.
Bij het opladen van natte/zuurhoudende accu’s komt er gas
vrij, daarom moeten ze regelmatig worden bijgevuld met
gedestilleerd water.
Tevens moet het opladen van natte/zuurhoudende accu’s
plaatsvinden in een goed geventileerde ruimte.
GEL ACCU’S/ONDERHOUDSVRIJE ACCU’S
Onderhoudsvrije accu’s zijn afgesloten, klepgereguleerde accu’s
met dezelfde afmetingen als de standaard natte accu’s. Ze zijn
niet gevuld met gedestilleerd water maar met gel.
Onderhoudsvrije accu’s kunnen maar tot 70% worden
ontladen. Daarentegen kan een standaard natte accu tot 80%
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worden ontladen. Daarom is het van belang dat er duidelijkheid
over de behoeften is, wanneer u onderhoudsvrije accu’s kiest.
De onderhoudsvrije batterijen hebben een paar voordelen
vergeleken met een standaard natte accu, zoals:
• Hoeven niet met water te worden bijgevuld
• Lager stroomverbruik tijdens het opladen
• Er wordt geen zuur gemorst op de machine of in de
oplaadruimte
• Er komt geen gas vrij tijdens het opladen - geen
speciale ruimte nodig
Onderhoudsvrije accu’s zijn ongeveer 35-50% duurder dan
standaard natte accu’s.
DE LEVENSDUUR VAN EEN ACCU
De levensduur van een accu wordt gemeten door de ladingsen ontladingsprocedure - één keer opladen en ontladen is een
cyclus. Het is belangrijk om te benadrukken dat de levensduur
van alle accu’s verkort wordt als de accu na gebruik niet volledig
kan worden opgeladen – d.w.z dat de accu beschadigd wordt,
als hij gebruikt wordt voordat hij helemaal opgeladen is.
Het aantal cycli is een belangrijke kwaliteitsindicatie voor alle
tractieaccu’s – hoe meer cycli, des te langer de levensduur. Het
gemiddelde niveau van de cycli voor de traditionele accu’s die in
de handel zijn, is 600 tot 800, terwijl alle Nilfisk machines
kunnen worden uitgerust met accu’s die het gemiddelde van de
bruikbare cycli aanzienlijk overstijgen.

Kwaliteitsoplossingen voor Outdoor onderhoud

Van het idee tot aan het volledig ontwikkelt concept, de Nilfisk
Outdoor divisie ontwikkelt alle producten met overgave en
commitment – er zijn altijd nieuwe producten onderweg.

De multifunctionele machines:
De City Ranger 3500, de City Ranger 2250 en de Park Ranger
2150 zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met de klant
met de intentie om te komen tot:
Één multifunctionele machine voor al het buitenonderhoud
voor het hele jaar.
De klanten hebben hoge wensen en eisen neergelegd voor:
- grote manoeuvreerbaarheid
- efficiency
- veelzijdigheid (het hele jaar door)
- snel kunnen wisselen tussen de diverse werktuigen
- goed zicht over de verschillende werktuigen
- betrouwbaarheid en rentabiliteit aangaande
investering en gebruik

We brengen continu doelgerichte oplossingen voort, ontwikkeld
om exact te voldoen aan de eisen en wensen van de klant.

De combinatie van hydrauliek en de compacte constructie
heeft geresulteerd in flexibele en krachtige machines. Één en
dezelfde basis machine werkt effectief met de verschillende
werktuigen het hele jaar door, zelfs op de kleinste plaatsen.
De grote inzetbaarheid – 365 dagen volledig inzetbaar – in
combinatie met een uitstekende betrouwbaarheid zorgt ervoor
dat de Nilfisk Outdoor machines zeer kostenefficiënt zijn en
daardoor een goede investering. Het onderhouden van de
buitenterreinen tegen een concurrerende vierkante meter prijs.

Ga voor meer informatie over de Nilfisk Outdoor machines naar www.nilfisk.nl en www.nilfisk.be
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Product selector - Outdoor
VINDINGRIJKHEID EN BETROUWBARE OPLOSSINGEN ZIJN DE KENMERKEN VAN NILFISK OUTDOOR
Nilfisk Outdoor sluit geen compromissen voor technologieën en materialen. We richten ons op de top van het kwaliteits-segment
en hebben de beste methoden geïmplementeerd in alle fases van de productie – van logistiek, productie tot aan testen – allemaal om de hoogste duurzaamheid en levensduur te garanderen.

VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN
Outdoor model

Outdoor Rangers
Park Ranger 2150

City Ranger 2250

City Ranger 3500

WINKELCENTRA EN OUTLET CENTRA

•

•

•

VOETPADEN EN WEGEN

•

•

•

STADSCENTRA

•

•

•

UNIVERSITEITSTERREINEN

•

•

•

DIERENTUINEN

•

•

•

OPENBARE PARKEN

•

•

•

INDUSTRIE TERREINEN

•

•

•

PARKEERTERREINEN

•

•

•

STADIONS

•

•

•

AMUSEMENTSPARKEN

•

•

•

RACE CIRCUITS

•

•

•

VLIEGVELDEN

•

•

•

VAKANTIEPARKEN / CAMPINGS

•

•

SCHOLEN

•

•

ZIEKENHUIZEN

•

•

BEGRAAFPLAATSEN

•

•

EIGENSCHAPPEN / KENMERKEN
Outdoor model

Outdoor Rangers
Park Ranger 2150

City Ranger 2250

City Ranger 3500

KNIKBESTURING

•

•

•

4-WIELAANDRIJVING

•

•

•

MULTIFUNCTIONELE MACHINE

•

•

•

SNEL VERWISSELEN WERKTUIGEN

•

•
•

•

AIRCONDITIONING

(Optioneel)

•

CABINE VERWARMING

•

•

•

VOERTUIGVERLICHTING

•

•

•

STAGE IIIA MOTOR

•

•

•

KENMERKEN ZUIGFUNCTIE

•

•

ROESTVASTE VUILCONTAINER

•

•

•

HOOG LEDIGEN

•
•

•
•

•
•

GEÏNTEGREERDE ZUIGSLANG

DERDE BORSTEL

(Optioneel)

VIERDE BORSTEL
BLADZUIGSLANG
HOGEDRUKREINIGER

•

(Optioneel)

(Optioneel)

•

(Optioneel)

•
•

CAMERA IN ZUIGMOND + ACHTERUITKIJK
CAMERA

82

•

(Optioneel)

•

(Optioneel)

(Optioneel)

•

•
•

RECYCLING SYSTEEM
ACHTERUITKIJK CAMERA

(Optioneel)

(Optioneel)

(Optioneel)

•

(Optioneel)

Park Ranger 2150 - Outdoor
Geen opdracht is te klein wanneer de compacte Ranger veegt
•
•
•
•

Knikgestuurd en compact
28 Pk & 4 wiel aangedreven
Snel verwisselen van werktuigen, binnen 4 minuten
Pasklare werktuigen

De Park Ranger 2150 is de basis machine voor al het onderhoud in de verschillende seizoenen. Knikgestuurd
voertuig en slechts 1 m breed, voorziet de veelzijdige Park Ranger machine in professionele prestaties in zelfs
de krapste omgevingen. De machine is eenvoudig te manoeuvreren dankzij de stuurbekrachtiging en de
draaicirkel van slechts 1.5 m. De vierwiel aandrijving en de 28 Pk motor garanderen voldoende vermogen onder
alle omstandigheden.
Werktuigen programma: Veeg-/zuig eenheid, 2 of 3 borstels, bladzuiger, mulchmaaier, kantensnijder, kantelbare
laadschop, oppervlaktehark, kipbak, bladzuig eenheid, rolbezem, sneeuwschuif, sneeuwploeg, zout- en zandstrooier

TECHNISCHE GEGEVENS

Park Ranger 2150

Bron + motorvermogen

Diesel 21kW (28pk)

Maximum snelheid (km/u)

16

Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)

12000/8000

Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)

1200

Werkbreedte met 3e zijborstel (mm)

1660

Max. hellingspercentage (%)

40.5

Inhoud schoonwatertank (L)

100

Inhoud vuilcontainer (L)

450

Max storthoogte (mm)

1935

Lengte X breedte X hoogte (mm)

2225x1015x1935

Gewicht basismachine w / cabine (kg)

610
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City Ranger 2250 - Outdoor
Veeg de stad met een gebruiksvriendelijke machine
•
•
•
•
•

Knikgestuurde flexibiliteit
35 Pk & 4 wiel aangedreven
Snel verwisselen van werktuigen, binnen 2 minuten
Pasklare werktuigen
Eenvoudige bediening

De City Ranger 2250 is een veelzijdige machine met een compleet aanbod van pasklare werktuigen om het
hele jaar buiten te kunnen werken. Vegen in het voorjaar en de herfst, grasmaaien in de zomer, sneeuwruimen,
zout- en zandstrooien in de winter. De City Ranger is uitvoerig getest, effectief en zeer professioneel. Ontwikkeld met het oog op veelzijdigheid is deze gebruiksvriendelijke machine zeer betrouwbaar en comfortabel in
gebruik.
Werktuigen programma: veeg-/zuig eenheid, 2, 3 of 4 borstels, bladzuiger, hogedrukreiniger, onkruidborstel,
mulchmaaier, cirkelmaaier, grasopvang zuigcontainer, kantensnijder, klepelmaaier/verticuteerder,
heggensnoeier, kantelbare laadschop, sneeuwruimer, sneeuwploeg, zout- en zandstrooier

TECHNISCHE GEGEVENS

City Ranger 2250

Bron + motorvermogen

Diesel 26.5kW (35pk)

Maximum snelheid (km/u)

20

Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)

12000/8000

Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)

1200

Werkbreedte met 3e zijborstel (mm)

1650

Werkbreedte met 4e zijborstel (mm)

2100

Max. hellingspercentage (%)

36.5

Inhoud schoonwatertank (L)

100

Inhoud vuilcontainer (L)

500

Max storthoogte (mm)

1960

Lengte X breedte X hoogte (mm)

2400x1070x1960

Gewicht basismachine w / cabine (kg)

970
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City Ranger 3500 - Outdoor
Combineert het vermogen van een speciaal voertuig met de flexibiliteit
van een multifunctioneel voertuig
•
•
•
•
•

Knikgestuurde flexibiliteit
51 Pk en 4 wiel aangedreven
Totaal toegestaan gewicht 3500 kg
Transportsnelheid 38 km/u
Snel werktuigen verwisselen, binnen tien minuten – de snelste binnen dit segment!

De City Ranger is de perfecte veegmachine. De grote container inhoud van 1,4 m³ in combinatie met de veegbreedte van 1,30/3,10 m maakt de City Ranger tot de ideale veegzuigmachine die voldoet aan de vereisten van
gemeenten. De City Ranger is ook inzetbaar als flexibele veelzijdige machine voor allerhande werkzaamheden.
Kiephoogte tot 1,60 m. Bladzuigslang voor het verwijderen van bezinksel uit putten etc. De City Ranger is een
kwalitatief hoogwaardige machine. De machine beschikt over een knikbesturing voor een grote manoeuvreerbaarheid, is eenvoudig te bedienen, heeft een comfortabele cabine en is betrouwbaar.
Werktuigen programma: veegzuigmachine, 2 of 3 borstels, bladzuigslang, hogedrukreiniger, onkruidborstel,
grasopvang in zuigcontainer, kiepende laadbak, sproeibalk, watertank, rolbezem, sneeuwschuif, sneeuw
v-ploeg, walsstrooier, zand en zoutstrooier, pekelstrooier

TECHNISCHE GEGEVENS

City Ranger 3500

Bron + motorvermogen

Diesel 36,3 kW (49pk)

Maximum snelheid (km/u)

38

Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)

36000/24000

Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)

1300-2400

Werkbreedte met 3e zijborstel (mm)

3100

Max. hellingspercentage (%)

18.5

Inhoud schoonwatertank (L)

210

Inhoud vuilcontainer (L)

1400

Hoogte basismachine m/cabine (mm)

1900

Lengte X breedte X hoogte (mm)

4081x1130x1900

Gewicht basismachine w / cabine (kg)

1800
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Werktuigen: Outdoor rangers

VEEG-ZUIG EENHEID

ONKRUIDBORSTEL

MULCH MAAIER 1000/
CIRKELMAAIER 1000

MULCH MAAIER 1200/
CIRKELMAAIER 1200

MULCH MAAIER 1600/
CIRKELMAAIER 1600

GRASOPVANG ZUIGER

KLEPELMAAIER/VERTICUTEERDER

KANTENSNIJDER

BL ADZUIG EENHEID

HEGGENSCHAAR

KANTELBARE LAADSCHOP

KIPBAK

KIP- AANHANGWAGEN

OPPERVLAKTEHARK

SCHROBDEK MET AFZUIGING
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ZOUT EN ZANDSTROOIER

Werktuigen: Outdoor rangers

ROLBEZEM

SNEEUWSCHUIF

SNEEUW V-PLOEG

SNEEUWPLOEG MET
V-VORMIG BLAD

SNEEUWBORSTEL
CENTRAAL AANGEDREVEN

SNEEUWSCHUIF

WALSSTROOIER

ZOUT- EN ZANDSTROOIER

SNEEUWBLAZER
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Veegmachines

Kom in het bezit van een veelzijdige veegmachine
De Nilfisk veegmachines helpen bij het opvegen van vuil
en voorkomen het verspreiden van stof. Het mechanische systeem is ontworpen om het vuil (grove vervuiling,

Instellingen aanpassen zonder gereedschap voor verhoogde efficiency
Het exclusieve Nilfisk “tool-free” systeem maakt het
eenvoudiger om diverse instellingen aan te passen zoals
de hoofdborstel, de zijborstels en het filter. De borstel
kan worden ingesteld afhankelijk van het type vloer en de
slijtage van de borstel, wat inhoud dat de veegefficiency
behouden blijft gedurende de levensduur.

Schonere omgeving met dustguard™
De exclusieve Dustguard™ functie met sproeikoppen die
een fijne nevel verspreiden voor de hoofd- en zijborstels,
voorkomt effectief het ontstaan van stof voor een
schonere omgeving.

licht materiaal of zwaar stof) op te vegen en om de lucht
te filteren voordat deze wordt teruggeblazen in de omgeving. Hiervoor gebruiken we de betrouwbare zuig-, en
filtratiesystemen van Nilfisk.

Kwaliteits filters en filterschudders
Het Nilfisk veegsysteem is ontwikkeld voor een optimaal
gebruik: een grote turbine, een filter met een groot
oppervlak om het stof op te vangen en de filterschudder
om te garanderen dat het filter altijd schoon is. Het
ontwerp van de filterschudder is net zo belangrijk als de
afmetingen van het filter omdat effectieve filterreiniging
het filter grondig reinigt en zo de motor op vol vermogen
kan laten werken.

Een borstel voor elke toepassing
Een uitgebreide serie accessoires zoals hoofdborstels en
zijborstels in PPL, natuurvezel, staal en nylon mix. Uitwasbare of antistatische paneelfilters. Optionele accessoires
kits: zwaailicht, werkverlichting, non-marking wielen,
achteruitrij signalering, bumpers of cabine.

Ga voor meer informatie over veegmachines naar www.nilfisk.nl of www.nilfisk.be
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SM800 - Handbediende veegmachines

Robuuste, handbediende veegmachine
•
•
•

•
•
•
•
•

Over de kop systeem met twee borstels geeft
uitstekende resultaten bij grotere vervuiling
Grote ergonomische duwbeugel met ‘soft grip’
maakt de machine eenvoudig te manoeuvreren
De twee zwenkwielen aan de voorzijde zijn achter
de zijborstels geplaatst zodat ze altijd op een
geveegd oppervlak rijden
Grote non marking wielen zorgen voor het
gemakkelijk verplaatsen van de machine
Sterk, roestbestendig frame
Grote 34 liter vuilcontainer
Snel en stofvrij vegen
Mechanisch eenvoudig systeem, nagenoeg
onderhoudsvrij

TECHNISCHE GEGEVENS

SM 800

Bron motorvermogen

Handmatig

Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m²/u)

-

De Nilfisk SM800 is een achterloop veegmachine. Deze
veegmachine is ideaal voor volle en krappe ruimtes. De
Nilfisk SM800 veegmachine verwijdert papier, bladeren
en zelfs kleine schroefjes, spijkers, bouten, blikjes,
kurken en sigaretten peuken van buiten terreinen maar
ook van binnen vloeren.

Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m²/u) 3360/1680
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)

840

Inhoud vuilcontainer (l)

34

Lengte x breedte x hoogte (mm)

1300x840x1030

KENMERKEN
Inklapbare duwbeugel

•

Grote wielen en gemakkelijke handgreep

•

Container voor vuil

•

Verstelbare handgreep

•

Handgreep met "soft grip"

•

STANDAARD TOEBEHOREN
Zijborstel

1463623000

Hoofdborstel SM 800

1465201000

ARTIKELNUMMER

9084801010
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SW750 - Achterloop veegmachines

Stil en gemakkelijk schoonmaken
•
•

•
•

Slechts 59 db(A) voor gebruik in de meest
geluidsgevoelige omgevingen
Standaard batterij (46Ah) en ingebouwde lader,
voor een werktijd tot 2 uur en tot ca. 6.000 m²
veegprestatie. Optionele 77 Ah batterij verlengt de
werktijd tot 3,5 uur
Verstelbare hoofd en zijborstels voor een perfecte
druk
Kan door het polyester filter zowel in natte als
droge toepassingen gebruikt worden

TECHNISCHE GEGEVENS

SW750

Bron motorvermogen

Batterij 12V

Maximum snelheid (km/u)

4

Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m²/u)

2880/1730

Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m²/u) Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)

720

Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)

-

Geluidsniveau

59

Inhoud vuilcontainer (l)

60

Max. hellingspercentage (%)

20

Lengte x breedte x hoogte (mm)

990x800x1100

Gewicht bij werking (kg)

68

KENMERKEN
Led batterij indicator

•

Compact design

•

Direct veegsysteem

•

Streeploze banden

•

Verstelbare handgreep

•

Handmatige filterschudder

•

STANDAARD TOEBEHOREN
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Filterkit polyester

1463161000

Zijborstel 109 x 315 PPL 0,5

146 3035 000

Hoofdborstel 200x500 PPL Ø 0,7

1463174000

Batterij 12V-49 Ah AGM monobloc

1464483000

Lader 12V - 6 Ah

146 3051 000

ARTIKELNUMMER

908 4701 010

Deze batterij-aangedreven, zeer veelzijdige Nilfisk
SW750 veegmachine kan worden gebruikt voor het
schoonmaken van winkels tot tankstations. De SW750
veegmachine wordt geleverd met ingebouwde lader.
De veegmachine is zo stil tijdens de schoonmaak dat hij
kan worden gebruikt in geluidsgevoelige omgevingen.

SW900 - Achterloop veegmachines

De SW900 biedt betere prestaties en hogere productiviteit
•
•
•
•
•
•
•

De Nilfisk SW900 achterloop veegmachine kan zowel
binnen als buiten worden gebruikt voor stofvrij vegen.
De dagelijkse productiviteit zal toenemen door nieuwe
belangrijke voordelen: volledige controle voor de
gebruiker, verbeterde ergonomie waaronder een
vuilcontainer met wielen en betere reinigingsprestaties.

Alle bedieningselementen kunnen worden bediend
vanaf de bestuurderspositie
Comfortabeler manoeuvreren met de nieuwe
ergonomische duwbeugel
Eenvoudig instellen van de snelheid: Nieuwe
aandrijfhendel in de duwbeugel geïntegreerd
De vuilcontainer van 60 liter is eenvoudig te
verwijderen
Nieuwe bediening voor de zijborstel
Automatisch aan/uit wanneer de zijborstel omlaag/
omhoog gaat
Sneller en effectiever filterreiniging: Nieuwe
elektrische filterschudder

TECHNISCHE GEGEVENS

SW900 B

SW900 P

Bron motorvermogen

Batterij

Bezine

Maximum snelheid (km/u)

4.5

4.5

Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m²/u)

3715/2230

3715/2230

Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m²/u) 4725/2835

4725/2835

Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)

825

825

Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)

1050

1050

Geluidsniveau

70

78

Inhoud vuilcontainer (l)

60

60

Max. hellingspercentage (%)

20

20

Lengte x breedte x hoogte (mm)

1390x870x1100

1390x870x1100

Gewicht bij werking (kg)

143

88.5

Stofopvang

•

•

Elektrische filterschudder

•

•

Batterij uitvoering

•

Batterijbewaking

•

KENMERKEN

Benzine uitvoering

•

Thermisch beveiligde zuigmotor

•

Ingebouwde lader

•

•

STANDAARD TOEBEHOREN
Filter polyester

1464691000

1464691000

Zijborstel 109 x 315 PPL 0,5

146 3035 000

146 3035 000

Urenteller 24V

9096951000

9096951000

Kit elektrische filterschudder

1465474000

1465474000

Hoofdborstel Ø 265x600 PPL 0,8-0,5

1465215000

1465215000

Inbouwlader 12V 25A / lev 1466519000

1465494000

ARTIKELNUMMER

9084110010

9084111010
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SR 1000S - Opzit veegmachine handmatig legen

Snel volle en smalle ruimten vegen
•
•
•
•
•
•

Theoretische capaciteit van 5.000 m² per uur
Ongeëvenaarde manoeuvreerbaarheid, zelfs in volle
ruimten
De SR 1000S is ook geschikt voor tapijtreiniging,
met behulp van de optionele tapijtreinigingskit
Verbeterde stofopname
Betere prestaties op hellingen met een stijgingspercentage tot 16%
Leverbaar in batterij en benzine uitvoering voor
zowel binnen als buiten

De Nilfisk SR 1000S veegmachine werkt snel, is klein
genoeg om in een lift te passen en manoeuvreert
eenvoudig tot in de kleinste hoeken. De SR 1000S
veegmachine is leverbaar in een benzine- of batterijuitvoering voor zowel binnen als buiten. De Nilfisk
SR 1000S veegmachine is robuust genoeg om in zware
omstandigheden te werken.

TECHNISCHE GEGEVENS

SR1000S B met
linker zijborstel

SR1000S P met
linker zijborstel

Bron motorvermogen

Batterij 24V

Benzine 2.2kW/2.9pk

Maximum snelheid (km/u)

5.5

5.5

Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m²/u)

-

-

Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m²/u) 5500/3850

5500/3850

Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)

-

-

Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)

1000

1000

Geluidsniveau

71.6

77

Inhoud vuilcontainer (l)

50

50

Max. hellingspercentage (%)

20

20

Lengte x breedte x hoogte (mm)

1260x790x1160

1260x790x1160

Gewicht bij werking (kg)

224

204

Flap liftsysteem

•

•

Stuur en stoel verstelbaar

•

•

Elektrische filterschudder

•

•

Vuilcontainer met wielen en handgreep

•

•

Sleutelschakelaar

•

•

Parkeerrem

•

•

Twee zijborstels

•

•

Filter papier

146 1888 000

146 1888 000

Zijborstel nylon 180 x 347

146 0678 000

146 0678 000

Hoofdborstel PPL 0,7 265 x 600

146 0748 000

146 0748 000

ARTIKELNUMMER

908 4201 010

908 4205 010

KENMERKEN

STANDAARD TOEBEHOREN
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SR 1101 - Opzit veegmachine handmatig legen

Een stap voorwaarts in zittend vegen
•
•

•
•
•
•

Het merendeel van de professionele veegwerkzaamheden vereist een veegmachine die compact,
manoeuvreerbaar en betrouwbaar is. De Nilfisk SR 1101
ride-on veegmachine toont eenvoud en robuustheid in
de meest verfijnde manier. Aanbevolen voor magazijnen, parkeergarages en buiten voor parken en tuinen.

Theoretische capaciteit van 5.400 tot 6.600 m2 per
uur
Sterke polyethyleen constructie in combinatie met
een stalen frame; sterke oplossingen om het ontstaan van fouten te voorkomen en het onderhoud
te minimaliseren
4.3 m2 filteroppervlak voor optimale stofbeheersing
Een grote flap en 70 l vuilcontainer om eenvoudig
vuil en grotere vervuiling te verwijderen
Geschikt voor hellingen met een stijgingspercentage tot 20%
De batterij versie kan tot 6 uur werken

TECHNISCHE GEGEVENS

SR1101 B

SR1101 P

Bron motorvermogen

Batterij 24V

Benzine 2.9kW/3.9pk

Maximum snelheid (km/u)

5

5

Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m²/u)

4900/3430

4900/3430

Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m²/u) 6300/4410

6300/4410

Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)

980

980

Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)

1260

1260

Geluidsniveau

63.8

78.3

Inhoud vuilcontainer (l)

70

70

Max. hellingspercentage (%)

20

20

Lengte x breedte x hoogte (mm)

1480x930x1220

1480x930x1220

Gewicht bij werking (kg)

465

392

Flap liftsysteem

•

•

Elektrische filterschudder

•

•

Signaal bij achteruitrijden

•

•

Lage lediging

•

•

Thermisch beveiligde zuigmotor

•

•

Vooruit & achteruitrijden pedaal

•

•

Filter papier paneel SR

1463523000

1463523000

Zijborstel 180X400 Mix Steel

1466140000

1466140000

Hoofdborstel standaard 300X700 mm PPL

145 4879 000

145 4879 000

ARTIKELNUMMER

9084310010

9084312010

KENMERKEN

STANDAARD TOEBEHOREN
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SW4000 - Opzit veegmachine hydraulisch legen

One Touch bediening minimaliseert de operationele kosten
•

•

•

•

•

•

•

Eenknopsbediening zorgt voor een eenvoudige
bediening van de Nilfisk SW4000 omdat alle
functies – hoofdborstel, zijborstels, stofafzuiging
en het optionele DustGuard vernevelingssysteem
tegelijk worden ingeschakeld of uitgeschakeld
De Nilfisk SW4000 veegmachine is ook duurzaam
en goed voor het milieu door minimaal energieverbruik, het gebruik van recyclebare materialen,
stofbeheersing en laag geluidsniveau
De verende zijborstels bewegen naar binnen bij
contact met obstakels, dit voorkomt schade aan
machine en inventaris
Het optionele DustGuard™ vernevelingssysteem
zorgt naast stofvrij vegen ook voor een verbeterde
omgeving voor zowel gebruiker als medewerkers
De hoogdump garandeert een veilige en snelle stort
waardoor de productiviteit en de betrouwbaarheid
toenemen
Alle systemen worden ingeschakeld door het
gaspedaal, dit bespaart energie en voorkomt borstelslijtage en omdat alle bewegende onderdelen
worden aangedreven door elektrische motoren
verbruiken ze alleen energie als ze in werking zijn
De comfortabele bestuurdersplaats is eenvoudig
toegankelijk, heeft een verstelbare stoel en de
vuilcontainer kan van hieruit bediend worden

De Nilfisk SW4000 veegmachine met hoogdump is
ontwikkeld voor maximale prestaties, betrouwbaarheid
en minimale stilstandtijd en kosten. Dit is de logische
oplossing voor het vegen van fabrieken, magazijnen,
distributiecentra, schoolpleinen, winkelcentra, parkeergarages en sportcentra. De Nilfisk SW4000 veegmachine kan zowel binnen als buiten vegen afhankelijk
van de gekozen aandrijving batterij, LPG of benzine
(alleen buiten).

TECHNISCHE GEGEVENS

SW4000 B

SW4000 LPG

SW4000 P

Bron motorvermogen

Batterij 24V

LPG Honda 4.1 kW

Bezine Honda 4.1 kW

Maximum snelheid (km/u)

7

7

7

Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m²/u)

6825/4780

6825/4780

6825/4780

Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m²/u) 8750/6125

8750/6125

8750/6125

Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)

975

975

975

Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)

1250

1250

1250

Geluidsniveau

65

75

75

Inhoud vuilcontainer (l)

75

75

75

Max. hellingspercentage (%)

20

20

20

Lengte x breedte x hoogte (mm)

1640x1035x1330

1640x1035x1330

1640x1035x1330

Gewicht bij werking (kg)

824

622

594

Flap liftsysteem

•

•

•

Elektrische filterschudder

•

•

•

Urenteller

•

•

•

Batterijbewaking

•

Variabel hoogledigingssysteem

•

•

•

Thermisch beveiligde zuigmotor

•

•

•

Filter paneel polyester ultra web blauw

1464839000

1464839000

1464839000

Zijborstel mix staal PPL 1,3 staal 0,5

1465318000

1465318000

1465318000

Vloermat kit

1464957000

1464957000

1464957000

Hoofdborstel Chevron 6R PPL 0,8 geel

1463913000

1463913000

1463913000

Zwaailicht kit

1464948000

1464948000

1464948000

ARTIKELNUMMER

9084400010

9084402010

9084401010

KENMERKEN

STANDAARD TOEBEHOREN
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SR 1601 - Opzit veegmachine hydraulisch legen

Een beter ontwerp voor lagere kosten
•
•
•
•
•

•

Uitstekende manoeuvreerbaarheid dankzij de
stuurbekrachtiging (std)
Het Dustguard vernevelingssysteem voorkomt het
ontstaan van stof voor een minimale reinigingstijd
Zwevende hoofdborstel en fijnafstellingsmogelijkheid om de prestaties te verhogen
MaxAccess zorgt voor eenvoudig onderhoud
doordat alle onderdelen makkelijk te bereiken zijn
De sterke maar lichtgewicht polyethyleen onderdelen en bumpers tesamen met het stalen
frame zorgen voor een industriële kwaliteit en
bescherming
Het NoTools™ principe verhoogt de snelheid
waarmee hoofd en zijborstel kunnen worden
verwisseld

TECHNISCHE GEGEVENS

SR 1601

Bron motorvermogen

Batterij 48V

Maximum snelheid (km/u)
8
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk.
10000/7000
(m²/u)
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m²/u) 12800/8960

De Nilfisk SR 1601 is de meest technisch ontwikkelde
veegmachine in zijn categorie met innovaties die de
reinigingsproductiviteit verhogen terwijl de bediening
en het onderhoud eenvoudiger worden. Ontwikkeld
voor industriële toepassingen zoals zwaar vervuilde
fabrieken en parkeergarages.

SR 1601 D

SR 1601 HD

SR 1601 LPG

SR 1601 MAXI SR 1601 MAXI SR 1601 MAXI

Diesel, 3cil.
16,3 kW
12

Diesel, 3cil.
16,3 kW
12

LPG, 3cil.
23.1kW/31PK
12

Diesel, 3cil.
16,3 kW
12

8

LPG, 3cil.
23.1kW/31pk
12

15000/10500

15000/10500

15000/10500

10000/7000

10000/7000

10000/7000

Batterij 48V

19200/13440

19200/13440

19200/13440

19200/13440

12800/8960

19200/13440

Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

Geluidsniveau

69.5

88

88

87

88

69.5

87

Inhoud vuilcontainer (l)

315

315

315

315

315

315

315

Max. hellingspercentage (%)

20
2220x1320x
1460
1295

25
2220x1320x
1460
1050

25
2220x1320x
1460
1268

25
2220x1320x
1460
1052

25
2220x1320x
1460
1070

20
2220x1320x
1460
1315

25
2220x1320x
1460
1072

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Verstelbaar stuur

•

•

•

Vernevelingssysteem

•

•

•

•

•

•

Lengte x breedte x hoogte (mm)
Gewicht bij werking (kg)
KENMERKEN
Linker zijborstel PPL
Stuurbekrachtiging

Verstelbare stoel

•

•

•

•

8-24-04139-1

8-24-04139-1

8-24-04139-1

8-24-04139-1

STANDAARD TOEBEHOREN
Filterpanel
Zijborstel Kit Links

8-24-04139-1

8-24-04139-1

8-24-04139-1

33019173

33019173

33019173

Zijborstel PPL

33021313

33021313

33021313

33021313

33021313

33021313

33021313

Zwaailicht zonder chauf.b beveiliging

56507038

56507038

56507038

56507038

56507038

56507038

56507038

Armsteun rechts kit

33019556

33019556

33019556

33019556

33019556

33019556

33019556

Hopper Protection Kit

33021392

Vernevelings Kit

33019175

Vernevelingssysteem
Verstelbaar stuur
Hoofdborstel Chevron PPL 0.7 blauw wit

33018853

33018853

Hoofdborstel Chevron PPL 1 Black Straigh

33019174

33019174

33019174

33018853

33018853

33018853

33018853

13300105

13300148

13300149

13300161

33021206

Rubberflap Kit Hopper
ARTIKELNUMMER

33019175
33019377

33020372
13300103

13300101

13300175
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SW5500 - Opzit veegmachine hydraulisch legen

SW5500 - Dé industriële hybride aangedreven veegmachine
•

•

•

•

•

•

•

Een innovatief systeem zorgt ervoor dat de veegprestaties verbeteren tijdens de slijtage van de
borstel door een verbeterde vulling van de vuilvergaarbak en verlengt de veegprestaties gedurende
de levensduur van de hoofdborstel
Eenvoudig controleren of de hoofdborstel goed
afgesteld is door op een knop op het bedieningspaneel te drukken – verbeteren reinigingsefficiëntie en
productiviteit
Alle veegfuncties worden in één keer geactiveerd
door slechts één knop en het indrukken van het
rijpedaal – niet meerdere knoppen en hendels
bedienen
Alle functies stoppen wanneer de veegmachine stil
staat om verbruik te verlagen: het bespaart energie,
verlaagt borstel slijtage en voorkomt beschadigingen van de vloer
Kwalitatief hoogwaardige onderdelen en productie:
betrouwbaar betekent minder onderhoudskosten,
minder stilstand tijd en een langere levensduur van
de veegmachine en zijn onderdelen
Hybride kit* voor flexibele reiniging (kan zowel
binnen als buiten vegen met dezelfde veegmachine
door te schakelen tussen brandstof aandrijving of
elektrische aandrijving) lage uitstoot en laag
geluidsniveau voor een productievere reiniging
De snelheid wordt automatisch aangepast op
hellingen en in scherpe bochten om het risico van
kantelen te minimaliseren en om de bestuurder
veilig zijn werk te laten uitvoeren

De Nilfisk SW5500 veegmachine biedt een productieve,
comfortabele en kosten effectieve oplossing voor het
vegen van grote vloeroppervlakken, zowel binnen
als buiten. Een Nilfisk ride-on veegmachine met de
afmetingen en de capaciteit om de productiviteit te
verhogen.
Het dagelijks profiteren van de voordelen zoals het
creëeren van een veiligere omgeving en het verlagen
van de totale operationele kosten zorgen dat de Nilfisk
SW5500 veegmachine de ideale oplossing is voor
fabrieken, magazijnen, distributiecentra, stadions,
parkeergarages en parkeerterreinen en winkelcentra.

TECHNISCHE GEGEVENS

SW5500 B

SW5500 D

SW5500 LPG

Bron motorvermogen

Batterij 24V

Diesel, Yanmar 4.1 kW

LPG, Honda 6.3 kW

Maximum snelheid (km/u)

9

10

10

Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m²/u)

10575/7405

11750/8225

11750/8225

Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m²/u) 13500/9450

15000/10500

15000/10500

Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)

1175

1175

1175

Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)

1500

1500

1500

Geluidsniveau

68

85

79

Inhoud vuilcontainer (l)

150

150

150

Max. hellingspercentage (%)

20

20

20

Lengte x breedte x hoogte (mm)

1875x1200x1565

1875x1200x1565

1875x1200x1565

Gewicht bij werking (kg)

1101

838

871

Filterreinigingssysteem

Getimede multi-frequentie

Getimede multi-frequentie

Getimede multi-frequentie

FILTER PANEL PAPER ULTRA WEB

1467174000

1467174000

1467174000

BROOM SIDE 302X500 PPL 1.5 BLACK

1466670000

1466670000

1466670000

BROOM MAIN 360X850 8R PPL 0.8

1465717000

1465717000

1465717000

ARTIKELNUMMER

9084410010

9084412010

9084411010

KENMERKEN
STANDAARD TOEBEHOREN
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SW8000 - Opzit veegmachine hydraulisch legen

Industrieel veegvermogen dat u niet laat zitten - nooit!
•

•

•
•

•

TECHNISCHE GEGEVENS

Het unieke DustGuard™ systeem met spray nozzles
zorgt voor een fijne nevel voor de zijborstels,
waardoor het opdwarrelen van stof wordt
verminderd
De hoofdborstel van 1.30 meter geeft de grootste
werkbreedte in dit segment en zorgt voor betere
prestaties en een snellere reiniging
Met zijborstels komt de totale werkbreedte van de
Nilfisk SW8000 op 2 meter
De sterke polyethyleen kappen bieden een grote
bescherming en absorberen zelfs stoten en kleine
botsingen
Tegelijkertijd zijn ze volledig recyclebaar en in lijn
met het milieubeleid van Nilfisk

De Nilfisk SW8000 is momenteel de meest
geavanceerde, innovatieve industriële ride-on
veegmachine in zijn klasse. Met de enorme veegbreedte van 2 meter is de Nilfisk SW8000 veegmachine
ideaal voor het snel en efficiënt reinigen van grote
oppervlakken zoals parkeerterreinen en magazijnen.

Bron motorvermogen

SW8000 165D
CABINE VERWARMING
Diesel

SW8000 165D
CABINE VERWARMING AC
Diesel

SW8000 165LPG
CABINE VERWARMING
LPG

SW8000 165LPG SW8000 D
CABINE VERWARMING AC
LPG
Diesel

LPG

Maximum snelheid (km/u)

15

15

15

15

15

Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m²/u)

23925/16750

23925/16750

23925/16750

23925/16750

23925/16750

23925/16750

Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m²/u) 29000/20300

29000/20300

29000/20300

29000/20300

29000/20300

29000/20300

15

SW8000 LPG

Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)

1650

1650

1650

1650

1650

1650

Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Geluidsniveau

82.8

82.8

80.6

80.6

82.8

80.6

Inhoud vuilcontainer (l)

400

400

400

400

400

400

Max. hellingspercentage (%)

20

20

20

20

20

20

Lengte x breedte x hoogte (mm)

2410x1630x1500

2410x1630x1500

2410x1630x1500

2410x1630x1500

2410x1630x1500

2410x1630x1500

Gewicht bij werking (kg)

1593

1593

1585

1585

1435

1427

KENMERKEN
Stuur en stoel verstelbaar

•

•

•

•

•

•

Brandstofmeter

•

•

•

•

•

•

Koplampen

•

•

•

•

•

•

Amberkleurig waarschuwingslamp

•

•

•

•

•

•

Ergonomische bestuurdersstoel

•

•

•

•

•

•

Parkeerrem

•

•

•

•

•

•

Variabel hoogledigingssysteem

•

•

•

•

•

•

STANDAARD TOEBEHOREN
Filterpanel

8-24-04139-1

8-24-04139-1

8-24-04139-1

8-24-04139-1

8-24-04139-1

8-24-04139-1

Zijborstel polypropylene

56507350

56507350

56507350

56507350

56507350

56507350

Zwaailicht voor cabine

56508825

56508825

56508825

56508825

7-03-04250

7-03-04250

7-03-04250

7-03-04250

Zwaailicht zonder chauf.b beveiliging
Armleunig rechts BR1100

56507038

56507038

7-03-04250

7-03-04250

Back up alarm Kit

56507023

56507023

56507023

56507023

56507023

56507023

Massief wiel (foam)

56507037

56507037

56507037

56507037

56507037

56507037

Veiligheidsschakelaar stoel

56107668

56107668

56107668

56107668

56107668

56107668

Stuurbekrachtiging kit

56507228

56507228

56507228

56507228

56507228

56507228

Hoofdborsel Proex-staal

56507424

56507424

56507424

56507424

56507424

56507424

ARTIKELNUMMER

56383691

56383690

56383693

56383692

56107513

56107512
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Accessoires: commerciële veeg -zuigmachines

Zwaailicht
Laat de omgeving zien dat de
machine in werking is

Hoofdborstel natuurvezel
Voor gebruik bij fijn stof,
gladde, effen en gevoelige
vloeren en vegen van tapijten

Hoofdborstel ppl
Meest gebruikte borstel voor
zowel buiten als binnen vegen

Verlichting
Verlichting, zodat de vloer voor
de machine goed verlicht is

Zijborstel bescherming
Beschermt de zijborstel van de
machine

Ingebouwde lader
Voor zowel natte als gel
batterijen

Non marking rubbers
Zijskirts voor het vegen op gevoelige vloeren

Tapijt kit
Te gebruiken bij het vegen van tapijt.
Inhoud: non-marking zijskirts, natuurhaar hoofd-, en
zijborstel, pre-filter

Linker zijborstel kit
Veegt het stof en het vuil binnen het bereik van de hoofdborstel.
Vergroot het veegpad en de productiviteit

Filters
Papieren filter: Werkt goed in droge omgevingen en bij hoge
stofconcentraties. Polyester: Werkt goed onder vochtige
omstandigheden, is uitwasbaar en daardoor herbruikbaar

Chauffeursbeveiliging
Beschermt de bestuurder, in het bijzonder in de industrie
en logistiek
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Accessoires: commerciële veeg -zuigmachines

Hoofdborstel natuurvezel
Voor toepassingen met fijn stof

Hoofdborstel staal + PPL
Meest gebruikte borstel voor zowel buiten als binnen
vegen

Hoofdborstel PPL 1,2 m
Voortreffelijke opname van zand, gravel en lichte
grotere vervuiling. Minder agressief op de vloer
vergeleken met de Staal + PPL

Superelastisch wiel
Band loopt niet leeg wanneer er een scherp voorwerp in
zit

Verende stoel
Extra comfortabele stoel met
instelbare vering afhankelijk van
het gewicht van de bestuurder

Hoekbeschermers
zijborstel
Beschermt zowel machine als
zijborstel

Zuigbuis
Bedoelt voor het reinigen van
moeilijk bereikbare plaatsen zoals
laad-, en los perrons, trappen en
stellingen

DustGuard TM kit
Om stofvorming bij de zijborstel te voorkomen (alleen
voor SR 1601)

Werkverlichting voor
Deze verlichting geeft extra
zicht op de vloer, ondersteunt
de gewone verlichting

Werkverlichting achter

Chauffeursbeveiliging
Beschermt de bestuurder

Verhoogde luchtinlaat
Verplaatst de luchtinlaat naar
een hoger niveau. Wordt gebruikt
in zeer stoffige omgevingen
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Eénschijfsmachines en tapijtreinigers

Creëer een prettige omgeving
Voor het reinigen van tapijten en harde vloeren bieden we een
serie tapijtextractiemachines en een lijn eenschijfsmachines die
uw vloeren er weer op zijn best laten uitzien. Schone vloerbe-

Bespaar water en reinigingsmiddel met het Nilfisk
tapijtextractie borstelsysteem
De tapijtextractiemachines reinigen het tapijt snel en efficiënt.
Bij het injectie-extractie principe spuit de injector het water met
reinigingsmiddel op het tapijt. De cilindrische borstel reinigt het
tapijt en de zuigmond zuigt het vuile water uit het tapijt waarna
er een schoon tapijt overblijft. De Nilfisk tapijtextractiemachines
zijn kwalitatief hoogwaardige machines en de eersteklas
techniek bespaart water en reinigingsmiddelen.
Verleng de levensduur van uw vloeren
Indien u een toplaag wenst die glans toevoegt aan marmer,
terrazzo of vinyl vloeren, dan zijn reinigings-machines met
roterende borstels de ideale keus.
Het kristallisatieproces bestaat uit het aanbrengen van een kristallisatievloeistof om de vloer te beschermen en om de poriën
en de voegen tussen de delen af te sluiten. Nadat de vloer is
gekristalliseerd met een low speed eenschijfsmachine, moet de
vloer worden geboend met een high speed eenschijfsmachine.
Het gebruik van deze beschermende coating zorgt voor grote
besparingen, omdat het het onderhoud vereenvoudigt en het
de levensduur van de vloer verlengt.

dekking of glanzende vloeren verhogen het gevoel van welzijn
en welbehagen, of het nou om uw personeel gaat of mensen
die hotels, scholen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen of
winkels bezoeken.

Tapijtreiniging met droogschuim
Eenschijfsmachines bieden ook de mogelijkheid om tapijten
te reinigen met de droogschuim methode. Het schuim wordt
aangemaakt door een 230V/50Hz motor die bovenop de
watertank gemonteerd wordt bij een eenschijfsmachine. Via
een slang wordt het schuim direct in het midden van de nylon
borstel gespoten.
Deze methode voorkomt het risico op tapijt vervilting na het
reinigen, voorkomt verkleuring en heeft een sneller drogingsproces nadat het tapijt gereinigd is.

Ga voor meer informatie over eenschijfsmachines, burnishers, tapijtextractiemachines naar www.nilfisk.nl of www.nilfisk.be
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PS 333A - Laagtoeren eenschijfsmachines

Zeer compacte machine voor kleine ruimten
•
•
•
•

Eenvoudig en veilig in gebruik dankzij de
ingebouwde veiligheidsgreep
Bedieningsstang persoonlijk in te stellen
Eenvoudig te verplaatsen tussen verschillende
lokaties
Eenvoudig om onder meubilair te reinigen

TECHNISCHE GEGEVENS

PS 333A

Nominaal vermogen (W)

500

Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)

54

Borstel-/paddiameter (mm)

330

Borstel-/paddruk (g/cm²)

37

Toerental borstel/pad (tpm)

188

Borsteldraaimoment (nm)

25

Kabellengte (m)

10

Hoogte motorbehuizing (mm)

220

Hoogte met verticale handgreep (mm)

1120

Gewicht (kg)

22

Lengte x breedte x hoogte (mm)

400x330x1120

De Nilfisk PS 333A is een laagtoeren eenschijfsmachine.
Eenvoudig te gebruiken omdat alle functies worden
aangestuurd vanaf de bedieningsstang welke is
voorzien van een veiligheidsgreep. De PS 333A is
ontwikkeld voor onderhoud, lichte schrob- en
boenwerkzaamheden van harde vloeren.

KENMERKEN
Compact design

•

Kliksysteem borstels

•

Verstelbare handgreep

•

Veiligheidsschakelaar

•

Ergonomische handgreep

•

ARTIKELNUMMER

12324501A
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FM400 L - Laagtoeren eenschijfsmachines

Laagtoeren reiniging voor standaard toepassingen
•
•
•

•
•

•

Concurrerend geprijsd: door Nilfisk geproduceerde
eenschijfsmachine
Uitstekende prestaties: laag geluidsniveau en
uitstekende balans
Modern ontwerp: herkenbare Nilfisk uitstraling
impliceert kostenbesparing en eenvoudige
bediening
Breed aanbod accessoires: simpeler en eenvoudiger
in gebruik
Verbeterde kenmerken: kabelbevestiging,
snoerhouder, grote wielen, eenvoudig vervangen
van het snoer, ergonomische bedieningsstang en
verbeterde veiligheid
Een compleet assortiment optionele accessoires
voor iedere werkzaamheid

TECHNISCHE GEGEVENS

FM400L

Nominaal vermogen (W)

1100

Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)

59

Borstel-/paddiameter (mm)

430

Toerental borstel/pad (tpm)

180

Borsteldraaimoment (nm)

63

Kabellengte (m)

15

Hoogte motorbehuizing (mm)

323

Hoogte met verticale handgreep (mm)

1236

Gewicht (kg)

37

Lengte x breedte x hoogte (mm)

572x445x1236

KENMERKEN
Sproeireiniging

•

Tapijt shamponeren

•

Schuren

•

Kabelhouder

•

Ergonomische handgreep

•

Geïntegreerde stekker

•

Eenvoudig vervangen van de kabel

•

ARTIKELNUMMER

56380056
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De Nilfisk FM400 L (laagtoeren) eenschijfsmachine
heeft een 43cm borstel/paddiameter en is ontworpen
voor middelzwaar gebruik. Comfortabele,
ergonomische bediening en effectieve resultaten.
Het schrobben, spray reinigen en het strippen van
harde vloeren wordt een eenvoudige werkzaamheid.

FM400 H - Hoogtoeren eenschijfsmachines

Hoogtoeren eenschijfsmachine voor boentoepassingen
•
•
•

•
•

•

Concurrerend geprijsd: door Nilfisk geproduceerde
eenschijfsmachine
Uitstekende prestaties: laag geluidsniveau en
uitstekende balans
Modern ontwerp: herkenbare Nilfisk uitstraling
impliceert kostenbesparing en eenvoudige
bediening
Breed aanbod accessoires: simpeler en eenvoudiger
in gebruik
Verbeterde kenmerken: kabelbevestiging,
snoerhouder, grote wielen, eenvoudig vervangen
van het snoer, ergonomische bedieningsstang en
verbeterde veiligheid
Een compleet assortiment optionele accessoires
voor iedere werkzaamheid

TECHNISCHE GEGEVENS

FM400H

Nominaal vermogen (W)

1500

Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)

61

Borstel-/paddiameter (mm)

430

Toerental borstel/pad (tpm)

410

Borsteldraaimoment (nm)

36

Kabellengte (m)

15

Hoogte motorbehuizing (mm)

323

Hoogte met verticale handgreep (mm)

1236

Gewicht (kg)

40

Lengte x breedte x hoogte (mm)

572x445x1236

De Nilfisk FM400 H eenschijfsmachine (boenmachine)
is ideaal voor hoogtoeren boenen en sprayreinigen
van harde vloeren. De balans is uitstekend en de sterke
aluminium constructie garandeert duurzaamheid en
een lange levensduur.

KENMERKEN
Kabelhouder

•

Kliksysteem borstels

•

Uit het midden geplaatste borstel

•

Ergonomische handgreep

•

Goed zichtbare kabel

•

Geïntegreerde stekker

•

Riem aangedreven

•

ARTIKELNUMMER

56380058
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FM400 D - Duospeed eenschijfsmachines

Eenschijfsmachine met twee snelheden
•
•
•

•
•

•

Concurrerend geprijsd: door Nilfisk geproduceerde
eenschijfsmachine
Uitstekende prestaties: laag geluidsniveau en
uitstekende balans
Modern ontwerp: herkenbare Nilfisk uitstraling
impliceert kostenbesparing en eenvoudige
bediening
Breed aanbod accessoires: simpeler en eenvoudiger
in gebruik
Verbeterde kenmerken: kabelbevestiging,
snoerhouder, grote wielen, eenvoudig vervangen
van het snoer, ergonomische bedieningsstang en
verbeterde veiligheid
Een compleet assortiment optionele accessoires
voor iedere werkzaamheid

TECHNISCHE GEGEVENS

FM400D

Nominaal vermogen (W)

1100/1500

Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)

61

Borstel-/paddiameter (mm)

430

Toerental borstel/pad (tpm)

185/370

Borsteldraaimoment (nm)

58/40

Kabellengte (m)

15

Hoogte motorbehuizing (mm)

323

Hoogte met verticale handgreep (mm)

1236

Gewicht (kg)

40

Lengte x breedte x hoogte (mm)

572x445x1236

KENMERKEN
Tapijt shamponeren

•

Tweevoudige aandrijving

•

Uit het midden geplaatste borstel

•

Ergonomische handgreep

•

Goed zichtbare kabel

•

Geïntegreerde stekker

•

Riem aangedreven

•

ARTIKELNUMMER

56380061
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De Nilfisk FM400 D DuoSpeed eenschijfsmachine
biedt de mogelijkheid om te werken met 185 of 370
tpm, voor een eenvoudig, efficiënt en kosteneffectief
onderhoud van nagenoeg alle harde vloeren. Geschikt
voor werkzaamheden als strippen en schrobben en het
hoogtoeren sprayreinigen en opwrijven.

BU500 - Ultra hoogtoeren - kabel

Gebruiksgemak en betrouwbaarheid voor een juiste prijs
•
•
•

•

Concurrerend geprijsd
Uitstekende prestaties
Modern ontwerp: verbeterd imago Nilfisk,
kostenbesparing en verlaging van de gebruikskosten
Nieuwe kenmerken: kabelbevestiging,
stekkerhouder, grote wielen, veiligheid, eenvoudig
te vervangen snoer, ergonomische bedieningsstang

TECHNISCHE GEGEVENS

BU500

Beschermingsklasse/ip bescherming

IPX0

Nominaal vermogen (W)

1100

Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)

<70

Borstel-/paddiameter (mm)

510

Borstel-/paddruk (g/cm²)

10

Toerental borstel/pad (tpm)

1500

Borsteldraaimoment (nm)

12

Kabellengte (m)

15

Hoogte motorbehuizing (mm)

na

Hoogte met verticale handgreep (mm)

1261

Gewicht (kg)

41

Lengte x breedte x hoogte (mm)

824x566x1261

De nieuwe Nilfisk BU500 is een 1500 tpm riemaangedreven burnisher. Verbeterde ergonomie in gebruik
en bij verplaatsen. Nieuwe kenmerken zijn de
ergonomische bedieningsstang, automatische zekering,
ingebouwde padhouder, 15m snoer en het robuuste
ontwerp.

KENMERKEN
Kabelhouder

•

Ergonomische handgreep

•

Opvouwbare handgreep

•

Goed zichtbare kabel

•

Eenvoudig vervangen van de kabel

•

Riem aangedreven

•

Ultra high speed boenen

•

ARTIKELNUMMER

56380063
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BU800 - Ultra hoogtoeren - batterij achterloop

Voor grote glanzende vloeroppervlakken is niets te vergelijken met
deze burnisher
•
•

•
•
•

Eenvoudige bediening voor een makkelijk en veilig
gebruik
Zelf regulerende paddruk voorkomt dat deze
ingesteld moet worden en dat er fouten bij
gemaakt worden
De pad gaat automatisch omhoog als de motor
wordt uitgeschakeld voor een betere bescherming
Ingebouwde lader verlaagt de stilstandtijd en
verhoogt het gebruiksgemak
Uitstekende actieve stofbeheersing met HEPA
filtratie (optioneel) voor stofgevoelige omgevingen

TECHNISCHE GEGEVENS

BU800

Beschermingsklasse/ip bescherming

IPX4

Nominaal vermogen (W)

1500

Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)

68

Borstel-/paddiameter (mm)

508

Borstel-/paddruk (g/cm²)

Automatisch

Toerental borstel/pad (tpm)

1500

Gewicht (kg)

79

Lengte x breedte x hoogte (mm)

1270x580x1050

KENMERKEN
Stofopvang

•

Streeploze banden

•

Drukregeling aan de nozzle

•

Zwevend schrobdek

•

Ergonomische handgreep

•

STANDAARD TOEBEHOREN
Lader 36V - 21 A

41036A

ARTIKELNUMMER

56383526
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De Nilfisk BU800 burnisher vertegenwoordigt de meest
technisch geavanceerde machine voor het aanbrengen
en onderhouden van een hoogglans op harde vloeren.
Onkele kenmerken zijn; bediening eenvoudiger dan
ooit, verhoogde veiligheid tijdens gebruik, passieve en
(optionele) actieve stofbeheersing.

UHR 70-1700 - Ultra hoogtoeren - batterij opzit

Uitzonderlijke productiviteit
•
•
•
•
•

Uitzonderlijke productiviteit met meer dan
12.500 m² op één batterijlading
Centraal geplaatste pad voor eenvoudige en veilige
bediening
Instelbare werkdruk voor optimaal resultaat
Compact ontwerp voor maximale manoeuvreerbaarheid
Eenvoudige éénknopsbediening

TECHNISCHE GEGEVENS

UHR 70-1700

Beschermingsklasse/ip bescherming

I/IP30

Nominaal vermogen (W)

2650-3200

Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)

69

Borstel-/paddiameter (mm)

690

Borstel-/paddruk (g/cm²)

3 standen

Toerental borstel/pad (tpm)

1700

Borsteldraaimoment (nm)

Automatisch

Kabellengte (m)

-

Hoogte motorbehuizing (mm)

-

Hoogte met verticale handgreep (mm)

-

Gewicht (kg)

220

Lengte x breedte x hoogte (mm)

1660x910x1370

Deze Nilfisk batterij-aangedreven ride-on ultrahigh-speedmachine zorgt ervoor dat u stil maar zeer
productief grote vloeroppervlakken snel kunt reinigen
zoals op vliegvelden, in winkelcentra en ziekenhuizen.
De grote batterij-capaciteit maakt 1.700 t/min mogelijk
en voorziet in drie verschillende werkdrukken.

KENMERKEN
Compact design

•

Verstelbare handgreep

•

Geïntegreerde padhouder

•

ARTIKELNUMMER

56422001
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Accessoires: Eénschijfsmachines

Padhouders
Laagtoeren: FM400 L
Hoogtoeren: FM400 H
Flexibel: FM400 D

Staaldraad borstel
Voor het verwijderen van
roest

Schrobborstel
Leverbaar in verschillende
afmetingen en materialen

Harde vloeren borstel
Leverbaar met verschillende
haren, diameters en materialen

Heavy duty borstel
Voor diepte reiniging,
hardnekkig vuil en
strippen

Pad 16”
Blauw: schrobben
Bruin: strippen
Zwart: strippen

Pad 16”
Wit: polijsten
Rood: sprayreinigen
Groen: schrobben

Pad 16”
Beige: polijsten
Oranje/groen: polijsten

Sproei - unit compleet
(1 l)
Voor sprayreiniging, te
monteren op de bedieningsstang

Schoonwatertank (15 l)
Voor schrobwerkzaamheden,
te monteren op de bedieningsstang

Shamponeer unit
Voor tapijtreiniging met
“droog schuim”

Zuigunit met zuigslang
80211200 - voor polijsten &
schuren, voor alle toepassingen
waar stofbeheersing vereist is
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Zuigring (43 cm)
Voor gebruik in combinatie
met zuigunit 80211200

ECO brilliance pads

AX14 - Mobiele koudwater tapijtreinigers

Tapijtextractiemachines voor elke behoefte!
•
•
•
•
•

Kabelopbergsysteem op de tapijtreiniger
Accessoires voor het reinigen van muurbekleding,
tapijten, vloerkleden en stoelen
De injectiepomp is beschermd door een filter in de
schoonwatertank
Geïntegreerde ergonomische handgreep op de
tapijtreiniger
Volledig droog na één bewerking

TECHNISCHE GEGEVENS

AX 14

Nominaal vermogen (W)

1000

Luchtstroom (l/sec)

60

Vacuüm aan mondstuk (kPa))

20

Geluidsniveau (db(A)) BS 5415

76

Werkbreedte (mm)

220

Zuigbreedte (mm)

220

Pompdruk (bar/psi)

5/73

Schoonwater-/vuilwatertank (l)

14/14

Lengte x breedte x hoogte (mm)

540x500x400

Een compacte tapijtreinigingsmachine voor zwaar
gebruik - voor de effectieve reiniging van tapijtoppervlakken en meubelen. De Nilfisk AX14 tapijtextractiemachine is de praktische tapijtreiniger voor
professionals, hotels en garages. Deze tapijtreiniger
is ontwikkeld om door iedereen gebruikt te kunnen
worden.

KENMERKEN
Kabelhouder

•

Compact design

•

Ergonomische handgreep

•

STANDAARD TOEBEHOREN
Tapijtmondstuk, buizen, HD slang AX 14

20000020

Handmondstuk 130mm en hogedrukslang 2,5m 20000021
Bevestigingsklem X3

20000019

Hogedrukslang 2,5m handgreep - machine

20000012

ARTIKELNUMMER

12405101
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ES300 - Achterloop tapijtreinigers

Snel en gemakkelijk tapijten reinigen met de ES300
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

Aan de voorzijde bevestigd mondstuk maakt het
legen sneller en gemakkelijker voor de gebruiker
De verwijderbare vuilwatertank met vergrootte
capaciteit en de opbergbare handgreep maken het
legen en bijvullen veel eenvoudiger
Ergonomisch instelbare handgreep voor een betere
werking – past zich aan de hoogte van de gebruiker
aan
Een zwevende borstelkop die zich automatisch
instelt voor een beter contact met het tapijt en een
verbeterde waterterugwinning
Een grotere tank met grotere watercapaciteit maakt
een langere schoonmaaktijd mogelijk en zorgt
ervoor dat de tank minder vaak hoeft te worden
bijgevuld
Krachtige zuigmotor voor efficiënte
verwijdering van vuil en snellere droogtijden
Verstelbare handgreep voor een goede
wendbaarheid op moeilijk bereikbare plekken
Compact ontwerp maakt opslag en onderhoud
gemakkelijker
Snel wisselen tussen reinigingsmodi
Grote wielen voor een gemakkelijke wendbaarheid
op trappen

TECHNISCHE GEGEVENS

ES300

Nominaal vermogen (W)

1824

Werkbreedte (mm)

410

Zuigbreedte (mm)

480

Pompdruk (bar/psi)

-/120

Toerental borstel (tpm)

1950

Schoonwater-/vuilwatertank (l)

34/26.5

Geluidsniveau op 1,5 m (db(A) ISO 3744)

68

Lengte x breedte x hoogte (mm)

711x489x813

Vermogen zuigmotor (W)

1119

Borstelmotor (W)

249

Bruto gewicht (gvw) (kg)

46.3

Breedte zuigmond in (cm)

480

Max waterkolom in (cm)

3048

KENMERKEN
STANDAARD TOEBEHOREN
Borstel standaard AX 410

56265044

ARTIKELNUMMER

56265503
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Met de ES300 is voor Nilfisk een nieuw tijdperk van
tapijtreiniging aangebroken. Deze machine is ideaal
voor het reinigen van vaak en minder vaak belopen
tapijt, en verwijdert niet alleen vuil en water, maar
voldoet ook aan de hoogste normen om de levensduur
van uw tapijt te vergroten. Naast zijn fantastische
productiviteit en reinigingsprestaties is de ES300
gemakkelijk bedienbaar.

Accessoires: Tapijtreinigers

Harde vloeren kit
Voor ES300- voor gebruik op harde vloeren

Tapijt toebehorenset
Voor AX 14 - voor gebruik in hoeken, onder meubilair en op
zachte vloeren
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Professionele
servicemakes
maaktahet
verschil
Professional service
difference

Voor een optimale uitvoering van uw schoonmaakwerkzaamheden zijn er twee belangrijke vereisten. Het gebruik van kwalitatief
hoogwaardige
reinigingsmachines
is een
eerste stap. De beschikking
hebben
overateen
snelle
en professionele
service
is de
Making the most
of your cleaning
haskritische
two important
machines
will run
their
optimum
throughout
their
andere
kritische The
factor
voor to
hetdeploy
vlekkeloos
volgenscleaning
planning uitvoeren
van de
werkzaamheden
met een maximale
productiviteit.
requirements.
ability
highenquality
lifetime
– and
keep your business
performing
at its best.
Daarom
vinden
wij het first
belangrijk
Service
met u te delen.
machines
is a critical
step. om
Butonze
having
easySolutions
and quick
We understand that productivity is what matters to you.

access to professional service is another key factor in
Nilfisk Service Solutions – how can we help you?
running
operations
predictably,
andbetrouwbare
with
De Nilfiskyour
Service
Solutions smoothly,
zijn niet alleen
de snelle en
backup in het geval van storingen, maar zijn een wereldwijde
maximum uptime. That is why we are highly committed to
We realize that one size does not fit all. When signing
garantie voor professionele onderhoudsbezoeken van onze goed opgeleide service monteurs. U kunt er zeker van zijn dat uw
delivering our Service Solutions to you.
a service contract with Nilfisk you have the opportunity
reinigingsmachines optimaal zullen presteren gedurende de levensduur en daardoor bijdragen aan de zakelijke resultaten.
to select between a range of different service solutions
Wij
begrijpen
productiviteit
er toe
doet. fast and reliable
Nilfisk
Servicedat
Solutions
not only
provide
developed to match your specific needs. We are ready to
back-up in the event of a breakdown. They also provide
assist you in choosing the professional service contract that
the reassurance
of scheduled maintenance visits from
best suits your operations.
Nilfisk
Service Solutions
our realiseren
trained technicians.
You can rest
assured
that volstaat.
your
Wij
ons dat één oplossing
niet voor
iedereen
Bij het tekenen van een service contract bij Nilfisk heeft u de
mogelijkheid om te kiezen uit een aantal verschillende Service Solutions die ontwikkeld zijn om te voldoen aan uw specifieke
behoeften. Wij ondersteunen u graag bij het kiezen van het juiste service contract dat het beste past bij uw werkzaamheden.

Vaststellen van behoeften en wensen
Wij adviseren om zorgvuldig vast te stellen hoe belangrijk de onderstaande factoren zijn voordat een keuze voor een bepaald
Balancing
your needs and demands
service programma wordt gemaakt:

We suggest that you carefully consider how
important
following factors are to you before
• Maximalethe
inzetbaarheid
settling
on
a
specific
service programme:
• Snelle reactietijd
• Vaste servicekosten
• Regelmatige servicebezoeken
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• Maximised uptime
• Fast response time
• Knowing your service costs at all times
• Regular maintenance visits

Nilfisk
Service Solutions

CALL IN

Nilfisk
Service Solutions

STANDARD

Nilfisk
Service Solutions

PLUS

SERVICE SOLUTIONS CALL IN
Nilfisk verzorgt de planning voor het onderhoud van uw machines. Voorrijkosten en
arbeidsloon tegen zeer gereduceerd tarief en op basis van nacalculatie. Onderdelen
en toebehoren worden op basis van nacalculatie gefactureerd.

SERVICE SOLUTIONS STANDARD
Bij deze overeenkomst zijn de onderhoudsbezoeken inbegrepen. Storingsbezoeken
en onderdelen worden apart gefactureerd.

SERVICE SOLUTIONS PLUS
Bij deze overeenkomst heeft u meer grip op de onderhouds-, en reparatiekosten.
Arbeidsloon, voorrijkosten en onderdelen zijn inbegrepen.

SERVICE SOLUTIONS PREMIUM
Nilfisk
Service Solutions

PREMIUM

Als maximale inzetbaarheid de hoogste prioriteit heeft binnen uw organisatie.
Aantal onderhoudsbezoeken wordt afgestemd om de maximale inzetbaarheid te
waarborgen. Er zijn geen financiële verrassingen. Arbeidsloon, voorrijkosten,
onderdelen en verbruiksartikelen zijn inbegrepen.

De Service Solutions van Nilfisk staan bol van de voordelen
Gebaseerd op de feedback van klanten bieden we vier verschillende Nilfisk Service Solutions. Elke variant bestaat uit zorgvuldig gekozen
kenmerken om te voldoen aan specifieke behoeften en om bij te dragen aan een optimale bedrijfsvoering.
U kunt kiezen uit verschillende facturatiemogelijkheden. Vraag bij onze verkoop en service naar de mogelijkheden en twijfel ook niet om
contact met ons op te nemen bij specifieke wensen.

CONTRACT COMPONENTEN

CALL IN

STANDARD

PLUS

PREMIUM

Arbeidsloon & voorrijkosten

Nee

Ja

Ja

Ja

Verlengde garantie

Nee

Ja

Ja

Ja

Service rapport bij elk bezoek

Ja

Ja

Ja

Ja

Aantal bezoeken per jaar

*

*

*

*

Reactietijd

72u

48u

48u

24u

Onderdelen inbegrepen

Nee

Nee

Ja

Ja

Storingsbezoeken inbegrepen

Nee

Nee

Nee

Ja

Verbruiksartikelen inbegrepen

Nee

Nee

Nee

Ja

Herstellen schade inbegrepen

Nee

Nee

Nee

Ja

Leenmachine beschikbaar

Nee

Nee

Ja

Ja

Veiligheidskeuring

Nee

Nee

Ja

Ja

Weekend dekking

Nee

Nee

Optioneel

Optioneel

* Aantal onderhoudsbezoeken is afhankelijk van het gebruik van de machine(s).
Hierbij uitgaande van het aantal draaiuren en de wensen.
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Een betrouwbaar partnerschap - flexibele financiering

Financieel plannen is cruciaal voor alle bedrijven. Nilfisk herkent de behoefte om flexibele financieringsmogelijkheden te bieden waardoor de nieuwste en beste schoonmaakproducten beschikbaar komen, terwijl de budgetcontrole behouden blijft.
Oplossingen vinden voor de effectieve financiering van schoonmaakapparatuur is net zozeer een deel van onze bedrijfsvoering als de
schoonmaakoplossingen zelf. Laten we de mogelijkheden met elkaar bespreken!

OP DE HOOGTE VAN DE JUISTE FINANCIERINGSMETHODE
Wij bieden diverse financieringsmogelijkheden die u in staat stellen om uw producten te upgraden zodat ze voldoen aan de veranderingen in de markt, in de toepassing en in de omgeving, waardoor u te allen tijde up-to-date bent. Onderstaand vindt u een overzicht
van de financieringsmogelijkheden en hun belangrijkste voordelen. Deze kunnen verschillen van land tot land. Neem contact op met
uw accountmanager voor gedetailleerde informatie over de financiële mogelijkheden.

FINANCIËLE OPLOSSINGEN

DEFINITIE

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

Leasen

De machines worden verkocht via een leasebedrijf
die de machines voor een vast aantal jaren weer
aan u least.

• Geen vastlegging van kapitaal
• Een vaste maandelijkse aflossing
• Verbeterde balans

Verhuur (zowel korte als
lange termijn)

Voor de incidentele behoefte kunt u voor een
bepaalde periode (dag, week, maand of een aantal
maanden) een Nilfisk machine huren
(een beperkt aantal machines beschikbaar).
Indien u voor een langere periode huurt is de
maandelijkse huur inclusief serviceovereenkomst.

Korte termijn
• Dekking van ad hoc behoeften
• Korte termijn verbintenis
• Flexibele huurperioden
• Dekt de seizoensinvloeden

Laat ons een op maat gemaakte oplossing leveren,
die tegemoet komt aan uw specifieke eisen en
gebaseerd is op een mix van verschillende
aankoop- en serviceopties.

• Specifieke klantenoplossingen
• Oplossingen voor logistieke problemen
• Speciale service behoeften en toegewijde service
ondersteuning
• Mix van aankoop en financiële opties
• Machinepark management

Individuele oplossingen
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Lange termijn
• 100% kostentransparantie en een verhoogde
flexibiliteit
• Geen vastlegging van het kapitaal
• Volledig servicecontract
• Een vaste maandelijkse aflossing
• Verbeterde balans
• Machines volgens de behoefte
• Gemakkelijke berekening van de schoonmaakkosten
• Vervangende machines

Bij Nilfisk zijn we er trots op dat we een van ’s werelds
belangrijkste fabrikanten zijn van professionele
schoonmaakapparatuur. Het bedrijf, waarvan het hoofdkantoor in Denemarken is gevestigd, ontwikkelt al ruim 100
jaar professionele schoonmaakapparatuur. Onze producten
worden gemaakt in Europa, Amerika en China, en wereldwijd
gebruikt. Nilfisk heeft een uitgebreid verkoopnetwerk in 45
landen en ons netwerk wordt vertegenwoordigd in meer dan
100 landen wereldwijd.

Als uw professionele zakelijke partner moeten we ons bedrijf
voortdurend innoveren om het uwe te kunnen versterken. Dit
is een belofte die Nilfisk u doet als uw vertrouwde partner.
Meer informatie op www.nilfisk.nl & www.nilfisk.be

96031712-01/2016

Onze producten dekken vrijwel alle behoeften van de
professionele schoonmaakklant. De voornaamste productlijnen zijn apparatuur voor vloeronderhoud zoals professionele
schrobautomaten en veegmachines, stofzuigers, hogedrukreinigers. Onze producten worden erkend vanwege hun hoge
kwaliteit en betrouwbaarheid. Bij Nilfisk begrijpen we dat niet
alleen het product maar ook de diensten die we leveren, de
sleutel vormen tot de tevredenheid en het welzijn van onze
klanten.

We bieden onze klanten schoonmaakoplossingen die zowel
efficiënt zijn als de duurzaamheid van de industrie verbeteren.
Onze doelstelling is het verlagen van uw bedrijfskosten en
het maximaliseren van uw prestaties door het aanbieden van
machines met een hoge productie en eenvoudig te gebruiken. Natuurlijk rekening houdend met de milieueisen- minder
energieverbruik, minder waterverbruik en het reduceren van
reinigingsmiddelen.

België:
Nilfisk NV/SA
Riverside Business Park
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4
1070 BRUSSEL
Tel. +32 (0)2 467 60 50, Fax +32 (0)2 463 44 16
info.be@nilfisk.com, www.nilfisk.be

Nederland:
Nilfisk B.V.
Industrieterrein Gooise Kant
Versterkerstraat 5
1322 AN ALMERE
Tel. +31 (0)36 546 07 00, Fax +31 (0)36 546 07 81
info.nl@nilfisk.com, www.nilfisk.nl

