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W oparciu o dogłębną znajomość potrzeb Klientów, stojących przed nimi wyzwań oraz warunków ich środowiska 
pracy firma Nilfisk dostarcza Klientom rozwiązania zwiększające wydajność, aby mogli oni  skoncentrować na 
wykonywaniu swojej pracy.

PRZEMYSŁ
– wielorakie zadania, jeden partner 
sprzątający
W przemyśle należy polegać 
wyłącznie na najlepszych rozwiąza-
niach technicznych i ekonomicznych, 
aby wykonywać wielorakie prace 
sprzątające w różnych obszarach 
produkcji. Na przestrzeni lat wielu 
głównych graczy z tej branży zaufało 
firmie Nilfisk, jako dostawcy naj-
lepszych rozwiązań systemowych w 
zakresie czyszczenia. Nasze 
standardy i indywidualnie dopaso-
wane rozwiązania pomagają Państ-
wu utrzymywać zakład produkcyjny 
w czystości, bezpieczeństwie i 
wysokiej wydajności zarówno 
wewnątrz jak i na terenach ze-
wnętrznych.
Nasze maszyny są trwałe, łatwe w 
użytkowaniu i gwarantują niższe 
koszty użytkowania oraz wzrost 
wydajności.
Oferujemy elastyczną wydajność i 
wysoki stopień bezpieczeństwa w 
oparciu o certyfikowane technologie. 

FIRMY SPRZĄTAJĄCE
– najwyższa wydajność na 
konkurencyjnym rynku 
Staramy się wzmacniać Państwa 
pozycję dzięki stosowaniu przy-
jaznych dla użytkownika i innowa-
cyjnych rozwiązań, poprawiających 
Państwa wydajność i relacje z 
Klientami. Jako Wasz niezawodny 
partner angażujemy się w szybką i 
spersonalizowaną obsługę, aby 
pomagając w osiągnięciu odpowied-
nich rezultatów przy zachowaniu 
właściwego poziomu higieny.
Nasz sprzęt o niskim poziomie 
hałasu, niezawodny i elastyczny, 
pomaga Państwu zwiększać wyda-
jność, sprzątając szybciej i bardziej 
dyskretnie. Wychodząc naprzeciw 
Państwa szybko zmieniającym się 
potrzebom, dzięki ograniczaniu 
wykorzystania siły roboczej, czasu, 
środków czyszczących itp. pomaga-
my ograniczać koszty pracy.

INSTYTUCJE 
Zapewnienie czystego, bezpiecz-
nego i atrakcyjnego środowiska
Dzięki nam mogą Państwo oferować 
Klientom profesjonalne usługi 
sprzątania,  utrzymując obiekty w 
nienagannej czystości, bezpieczeńst-
wie i atrakcyjności – zarówno te pod 
dachem jak i na zewnątrz.
Mają Państwo możliwość sprzątania 
w miejscach o dużym natężeniu 
ruchu, nie przeszkadzając innym 
głośną pracą urządzeń, o bardzo 
wysokim stopniu zwrotności i 
utrzymujących doskonałą jakość 
powietrza. Nasze najlepsze praktyki 
pomogą Państwu w utrzymaniu 
czystego i profesjonalnego wizerunku 
ulic, parków oraz innych miejsc 
publicznych.

Nasze ekonomiczne rozwiązania 
minimalizują wykorzystanie środków 
takich jak detergenty, czas, woda i 
energia, jednocześnie zachowując 
wysoką jakość sprzątania.



Codziennie na całym świecie zakłady pracy, instytucje, 
fabryki, szkoły, lotniska i domy wymagają sprzątania. W 
miarę jak rośnie liczba ludności i poprawia się standard 
życia, wzrasta także zapotrzebowanie na czyszczenie.  

Nasze rozwiązania pomagają firmom i osobom pry-
watnym na całym świecie utrzymać ich obiekty i domy 
w czystości. Oferując Klientom najlepsze technologie 
sprzątania sprawiamy, że ich otoczenie jest bardziej 
czyste i bezpieczne. 

Ochrona środowiska naszym priorytetem
W Nilfisk chcemy ustanawiać standardy dla naszej 
branży i oferowanych usług sprzątania. Nilfisk jest 
sygnatariuszem United Nations Global Compact i pro-
jektu Carbon Disclosure Project. Z tego powodu  ściśle 
współpracujemy naszymi dostawcami, którzy również 
muszą angażować się w realizację dziesięciu zasad UN 
Global Compact.

Koncentrujemy się na naszym wewnętrznym zużyciu 
zasobów naturalnych i działamy aktywnie, aby 
zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do otoczenia. 
Nasze zakłady produkcyjne posiadają certyfikaty według 
norm ISO 9001 i ISO 14001 (system zarządzania śro-
dowiskowego). Zbieramy dane i monitorujemy poziom 
emisji substancji wpływających na środowisko naturalne. 

ISO 9001 zapewnia ustandaryzowane podejście do pro-
dukcji poprzez ustanowienie konkretnych norm. 

ISO 14001 zapewnia zarządzanie środowiskowe i 
ustanawia system zajmujący się kwestiami związanymi z 
codzienną ochroną środowiska naturalnego. 

Skupiamy się na obniżeniu całkowitych kosztów działal-
ności naszych Klientów i na maksymalizacji zwrotu z 
inwestycji, opracowując wydajne, łatwe w obsłudze 
maszyny mniej wpływające na środowisko – zużywające 
mniej energii, mniej wody i mniej środków czyszczących. 
Naszym celem jest zmniejszanie kosztów ponoszonych 
przez Klientów przy jednoczesnej poprawie w zakresie 
ochrony środowiska. 

Nilfisk – Twój zaufany partner
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Automaty szorująco-
zbierające

CA 330
Automaty szorująco-
zbierające

SC100

Odkurzacze 
przemysłowe

IVB 995 ATEX 
TYPE 22Odkurzacze 

przemysłowe

IVB 7X - ATEX TYPE 22
Odkurzacze 
przemysłowe

IVB 965 SD XC
Odkurzacze 
przemysłowe

IVB 961-0L

Odkurzacze 
przemysłowe

CTS22/40/CTT40
Odkurzacze 
przemysłowe

T30S
Odkurzacze 
przemysłowe

15ATEX

Odkurzacze 
profesjonalne

VL500-75
Odkurzacze 
profesjonalne

VL500-55
Odkurzacze 
profesjonalne

VL500-35
Odkurzacze 
profesjonalne

VL200
Odkurzacze 
profesjonalne

GU700A
Odkurzacze 
profesjonalne

GU 355-2/455-2
Odkurzacze 
profesjonalne

VU500

Odkurzacze 
profesjonalne

GD5/10 BACK
Odkurzacze 
profesjonalne

GD5 Fly
Odkurzacze 
profesjonalne

UZ964 ERGOCLEAN 
Odkurzacze 
profesjonalne

VP600
Odkurzacze 
profesjonalne

GD 930/S2/GD 930Q
Odkurzacze 
profesjonalne

VP300 HEPA
Odkurzacze 
profesjonalne

VP300 eco

Przegląd produktów

Odkurzacze 
przemysłowe

S2-S3
Odkurzacze 
przemysłowe

S2B-S3B
Odkurzacze 
przemysłowe

118
Odkurzacze 
przemysłowe

T series & TPlus series

Odkurzacze 
przemysłowe

IVT1000
Odkurzacze 
przemysłowe

ECO-OIL
Odkurzacze 
przemysłowe

VHO200
Odkurzacze 
przemysłowe

A15-VHC200
Odkurzacze 
przemysłowe

3997-3997W
Odkurzacze 
przemysłowe

3707-3907
Odkurzacze 
przemysłowe

VHW200-211

Odkurzacze 
przemysłowe

IVB3
Odkurzacze 
przemysłowe

GM80P
Odkurzacze 
przemysłowe

Seria R
Odkurzacze 
przemysłowe

VHW420/421/440
Odkurzacze 
przemysłowe

VHW320/321
Odkurzacze 
przemysłowe

VHW310/311
Odkurzacze 
przemysłowe

IVB 5/7 

Automaty szorująco-
zbierające

CA340
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Ekstraktory do 
wykładzin

AX410
Ekstraktory do 
wykładzin

AX14
Polerki
BU800

Polerki
BU500

Szorowarki 
jednotarczowe

FM400 D
Szorowarki 
jednotarczowe

FM400 H
Szorowarki 
jednotarczowe

FM400 L

Zamiatarki
SW8000

Zamiatarki
SR1601

Zamiatarki
SW4000

Zamiatarki
SR1101

Zamiatarki
SR1000S

Zamiatarki
SW900

Zamiatarki
SW750

Zamiatarki
SM800

Automaty szorująco-zamiatające
CR1500

Automaty szorująco-zamiatające
CS7000

Automaty szorująco-
zbierające

SC6500

Automaty szorująco-
zbierające

BR850S/1050S
Automaty szorująco-
zbierające

BR755/755C/855
Automaty szorująco-
zbierające

BR652/752/752C

Przegląd produktów

Automaty szorująco-
zbierające

SC800

Automaty szorująco-
zbierające

BA651/751/851
Automaty szorująco-
zbierające

BA/CA 551/611
Automaty szorująco-
zbierające

SC500
Automaty szorująco-
zbierające

SC450
Automaty szorująco-
zbierające

SC400
Automaty szorująco-
zbierające

SC351

Automaty szorująco-
zbierające

SC2000

Zamiatarki drogowe
CITY RANGER 3500

Pojazdy wielofuncyjne
CITY RANGER 2250

Pojazdy wielofuncyjne
PARK RAnGER 2150



Program totalnej opieki dla firm sprzątających

Kompleksowy program Total Care* składa się z czterech elementów – każdy z nich stanowi pomoc dla Twojej firmy  w 
wykonywaniu zadań związanych ze sprzątaniem w sposób możliwie bezproblemowy i opłacalny.

Nasz program Total Care proponuje optymalizację każdego z aspektów działalności Twojej firmy – od złożenia
oferty wstępnej aż po bilansowanie szczegółów finansowych oraz prowadzenie codziennych działań przy minimalnych 
przestojach. Wierzymy, że pomoc w rozwiązywaniu potencjalnych problemów dotyczących maszyn,  jakie możesz 
napotykasz, umożliwi Ci zaoszczędzenie czasu, wysiłku i pieniędzy, a jednocześnie przyczyni się do dobrej kondycji Twojej 
firmy. Nilfisk pomoże Ci poprawić efektywność oraz ograniczyć koszty.

CZTERY ELEMENTY OPTYMALIZACJI  WSPARCIA DLA FIRM SPRZĄTAJĄCYCH 
Program Total Care firmy Nilfisk proponuje Ci wszechstronne rozwiązanie oparte na czterech uzupełniających się 
elementach, z których każdy służy podniesieniu poziomu i opłacalności działalności Twojej firmy.

CLEANING EXCELLENCE - DOSKONAŁOŚĆ W 
CZYSZCZENIU
Narzędzie Cleaning Excellence pomaga określić 
najbardziej efektywną organizację zadania dotyczącego 
sprzątania. Należy oczekiwać oszczędności czasu i 
pieniędzy, począwszy od początkowej oceny, poprzez 
cały proces, aż do codziennych działań, w tym usług 
zarządzania flotą. Cleaning Excellence analizuje rozległy 
zakres zmiennych, takich jak koszty pracy, nakład czasu 
oraz parametry obsługiwanej przestrzeni, aby określić 
najbardziej opłacalne rozwiązania oparte o wiodące w 
branży maszyny oraz doświadczenie i wiedzę Nilfisk.

ELASTYCZNOŚĆ FINANSOWA
Elastyczność finansowa pozwala Ci na wybór idealnego 
rozwiązania finansowego dostosowanego do Twojej 
konkretnej sytuacji: dostępne opcje to zakup maszyny, 
leasing finansowy, długoterminowy wynajem oraz 
krótkoterminowy wynajem.

GWARANCJA POZIOMU OBSŁUGI
Gwarancja poziomu obsługi dotyczy wsparcia dla 
dostarczanych przez nas produktów poprzez zapewnienie 
doskonałego, wiodącego w branży serwisu i obsługi. 
Celem jest utrzymanie przestojów na możliwie najniższym 
poziomie. Jako Twój partner na każdym etapie procesu 
Nilfisk oferuje wsparcie zapewniające skuteczne 
sprzątanie w efektywny sposób.

ZARZĄDZANIE FLOTĄ
Systematyczne zarządzanie procesami sprzątania 
pozwala wyjść poza drobne szczegóły i uzyskać pełniejszy 
obraz.
Nasz program zarządzania flotą śledzi i zbiera dane 
niezbędne do usprawnienia procesu planowania. Pomaga 
zmniejszyć całkowity koszt sprzątania i poprawić poziom 
obsługi poprzez wdrożenie trzech innowacyjnych 
rozwiązań: kodów QR oraz narzędzi Total Machine 
Overview i TrackClean™.

* Program Total Care może być różny w zależności od 
kraju.

CLEANING 
EXCELLENCE - 
DOSKONAŁOŚĆ W 
CZYSZCZENIU

GWARANCJA 
POZIOMU 
OBSŁUGI

ELASTYCZNOŚĆ 
FInAnSOWA 

ZARZĄDZANIE 
FLOTĄ
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Więcej informacji o odkurzaczach profesjonalnych na stronie www.nilfisk.pl

Siła ssania zależy od jakości filtra
Odkurzacze marki Nilfisk charakteryzują się niezwykle dużą siłą ssania, efektywną filtracją i kompaktowym kształtem. Już w 
fazie projektowania zwracamy szczególną uwagę na to, aby parametry naszych urządzeń były przyjazne dla użytkowników. 
Eksploatacja naszych produktów musi być łatwa i wygodna, a ich konstrukcja solidna, aby spełnić oczekiwania naszych 
Klientów i umożliwić im komfortowe użytkowanie urządzeń przez wiele lat. Gwarancją spełnienia tych warunków są długotrwałe 
testy, którym poddajemy nasze urządzenia. Dopiero po wykonaniu testu, w którym dany produkt uzyska  pozytywną ocenę, 
wdrażamy go produkcji.

Odkurzacze profesjonalne

NISKIE ZUŻYCIE ENERGII
Konstrukcje naszych odkurzaczy są uznawane na świecie  
za wzór godny naśladowania. W połączeniu z ciekawym 
wzornictwem oferujmy cichą pracę, niskie zużycie energii 
pozostawiając moc ssania na optymalnym poziomie.

TURBINY SSĄCE
Konstrukcja turbin ssących firmy Nilfisk łączy w sobie  
najwyższą wydajność z trwałością i niskim poziomem hałasu.  
Wszystkie profesjonalne turbiny ssące wywodzą się z kręgu 
techniki czyszczenia przemysłowego i zapewniają eks-
tremalnie długi okres eksploatacji odkurzaczy. Dlatego też 
wszystkie odkurzacze wyposażone są w filtry o najwyższej 
wydajności, które chronią jednostki ssące.

NISKI POZIOM HAŁASU UMOŻLIWIA ZMNIEJSZENIE 
KOSZTÓW
Sprzątanie dzienne wymaga zachowania takiego poziomu 
hałasu, który nie zakłóca spokoju otoczenia. Większość 
dotychczasowych odkurzaczy uniemożliwiała spełnienie 
tego warunku. Konstrukcja naszych urządzeń sprawia, że 
czyszczenie dzienne jest w możliwe zwiększając  
elastyczność czasu pracy personelu sprzątającego.

FILTRACJA POWIETRZA
System filtracji składa się z różnych filtrów, które działają 
kolejno: worek na kurz, filtr główny i filtr wylotowy. Firma 
Nilfisk dysponuje jednym z najszerszych asortymentów 
filtrów na świecie, co umożliwia dopasowanie odkurzaczy do 
indywidualnych wymagań klientów.
Filtr HEPA zatrzymuje np. 99,85 % wszystkich cząsteczek o 
wielkości 0,1 μm a filtr ULPA zatrzymuje już 99,999 % takich 
cząsteczek. Filtry tego typu są stosowane głównie jako filtry 
wylotowe w warunkach specjalnych wymagań odnośnie 
filtracji, np. w pomieszczeniach sterylnych.
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Klasy energetyczne dla odkurzaczy profesjonalnych

Zakres dostępnych 
klas energetycznych

Klasa re-emisji pyłów

Klasa zdolności  
zbierania pyłu z 
wykładzin dywanowych

Klasa energetyczna danego 
modelu

Zużycie energii/rok przy  
zastosowaniu dostarczonej dyszy

Poziom hałasu wg
(IEC/EN 60335-2-69)

Klasa zdolności zbierania pyłu z 
podłóg twardych

Shows available energy  
ratings

Shows dust re-emission  
rating

Shows dust pickup rating  
on carpet

Shows energy rating for the product

Shows energy consumption/year with 
the provided nozzle

Shows sound level for the product 
(IEC/EN 60335-2-69)

Shows dust pickup rating on hard 
floor

YZdB 

 
A A

YZ
kWh/annum 

 B
 C
 D

 E
 F
 G

665/2013 - I

ABCDEFGABCDEFG

ABCDEFG

Z pewnością znają Państwo etykiety efektywności energetycznej z pralek, lodówek i innych urządzeń gospodarstwa 
domowego. Jesteśmy przygotowani i wprowadzamy etykiety efektywności energetycznej na nasze odkurzacze, zarówno te do 
użytku konsumenckiego jak i komercyjnego.
Z dniem 1 września 2014 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy Unii Europejskiej; etykiety efektywności energetycznej i 
wymagania ekologiczne konstrukcji urządzeń dla odkurzaczy, w celu zmniejszenia zużycia energii przez te urządzenia.

Obowiązki producentów:
•  dostarczać produkty, które odpowiadają wymogom aktualnie obowiązujących przepisów prawnych
• załączyć etykietę efektywności energetycznej na produkcie i opakowaniu produktu
• przedstawiać etykietę energetyczną na stronach www, materiałach reklamowych, instrukcjach obsługi

Obowiązki sprzedawców:
•    Zapewnienie, że każde urządzenie eksponowane w sklepie ma naklejkę energetyczną (może być umieszczona na  

opakowaniu pojedynczego egzemplarza)
• Wskazywanie klasy energetycznej w materiałach reklamowych  

8
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DANE TECHNICZNE VP300 ECO

Klasa energetyczna (kWh) C
Roczne zużycie energii (kWh/rok) 35
Klasa skuteczności odkurzania dywanów D
Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych C
Klasa reemisji kurzu G
Poziom mocy akustycznej dB(A) BS 5415 67
Moc znamionowa (W) 900
Moc ssąca przy końcu rury (W) 200
Przepływ powietrza (l/sek) 32
Podciśnienie przy ssawie (kPa) 23
Pojemność worka na śmieci (l) 10
Długość x szerokość x wysokość (cm) 39.5x34x39
Długość przewodu (m) 10
Ciężar (kg) 5.2
CECHY
Worek na śmieci (1 szt.) •
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
WĄŻ ELAST.KPL. D32 147 0765 500
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM  D32MM 140 8244 500
DYSZA SZCZELINOWA Ø32 147 0146 500
DYSZA KOMBI 107411677
FILTR WORKOWY CPL 147 1432 500
RURA STALOWA D32/500 140 8246 040
nUMER KATALOGOWY 107410428

Model Nilfisk VP300 Eco to podstawowe, 
dobrze skonstruowane, niezawodne 
urządzenie do codziennej pracy. Od-
kurzacz ten jest idealny do sprzątania 
biur, pokoi hotelowych, małych sklepów 
oraz innych obiektów o małej lub średniej 
wielkości.

Uniwersalny odkurzacz do codziennego użytku

VP300 eco - Odkurzacze  do czyszczenia na sucho

• Niski poziom hałasu 69 dB(A)* oznacza 
mniejsze zakłócenia dla otoczenia i 
możliwość sprzątania w ciągu dnia

• Ciężar 5,2 kg* to łatwe przenoszenie i 
lżejsza praca

• Odkurzacz, włączając wąż oraz 
ssawę, można bezpiecznie i wygodnie 
przenosić w jednym ręku

• Komponenty nadają się do ponownego 
wykorzystania dzięki czemu chronione 
jest środowisko naturalne

• 10-litrowy pojemnik z workiem na kurz 
o pojemności 8 litrów netto
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DANE TECHNICZNE VP300 HEPA

Klasa energetyczna (kWh) B
Roczne zużycie energii (kWh/rok) 29
Klasa skuteczności odkurzania dywanów na
Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych D
Klasa reemisji kurzu F
Poziom mocy akustycznej dB(A) BS 5415 67
Moc znamionowa (W) 900
Moc ssąca przy końcu rury (W) 200
Przepływ powietrza (l/sek) 32
Podciśnienie przy ssawie (kPa) 23
Pojemność worka na śmieci (l) 10
Długość x szerokość x wysokość (cm) 39.5x34x39
Długość przewodu (m) 15
Ciężar (kg) 5.3
CECHY
Odłączany przewód •
Worek na śmieci (1 szt.) •
Filtr HEPA •
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
WĄŻ ELAST.KPL. D32 147 0765 500
SSAWA UNIWERSALNA 140 6700 540
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM  D32MM 140 8244 500
DYSZA SZCZELINOWA Ø32 147 0146 500
FILTR HEPA 107402902
FILTR WORKOWY CPL 147 1432 500
RURA TELESKOPOWA ALU 011 8130 500
PRZEWÓD ZASILAJĄCY 15 M POMARAŃCZ 107402901
nUMER KATALOGOWY 41600800

Nilfisk VP300 HEPA to jeden z na-
jnowszych modeli odkurzacza w rodzinie 
podstawowych odkurzaczy do czyszczenia 
na sucho firmy Nilfisk. Przeznaczony jest 
do codziennego sprzątania niewielkich 
powierzchni np. w biurach, hotelach lub 
niedużych obiektach handlowych.

Odkurzacz z filtrem HEPA do codziennej pracy 

VP300 HEPA - Odkurzacze  do czyszczenia na sucho

• Certyfikowany filtr HEPA
• Kabel zasilający koloru 

pomarańczowego z szybkozłączem
• Najlepszy w tej klasie odkurzaczy 

poziom napełnienia worka to mniej 
przerw obsługowych

• Mały ciężar (5,3 kg *sam odkurzacz)
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DANE TECHNICZNE GD 930 230V EU GD 930Q

Klasa energetyczna (kWh) D A
Roczne zużycie energii (kWh/rok) 42 32
Klasa skuteczności odkurzania dywanów D E
Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych D D
Klasa reemisji kurzu G G
Poziom mocy akustycznej dB(A) BS 5415 71 66
Moc znamionowa (W) 1000 800
Moc ssąca przy końcu rury (W) 270 235
Przepływ powietrza (l/sek) 35 23-30
Podciśnienie przy ssawie (kPa) 23 21.5
Pojemność worka na śmieci (l) 15 15
Długość x szerokość x wysokość (cm) 45x39x33 45x39x33
Ciężar (kg) 7.5 7.5
Typ filtra głównego - HEPA 13
CECHY
Worek na śmieci, 5 sztuk • •
Zbiornik pomalowany wewnątrz • •
Worek na śmieci (1 szt.) • •
Filtr HEPA •
Dwie prędkości silnika •
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
WĄŻ ELASTYCZNY KPL. D32X2500 140 2782 500 140 2782 500
SSAWA UNIWERSALNA 140 6700 540
SSAWA SZCZELINOWA D32 010 3098 500 010 3098 500
SSAWA KOMBI KPL. 140 8492 520 140 8492 520
SSAWA KOMBI-MINI D32 011 3104 500 011 3104 500
FILTR GŁÓWNY PIANKOWY 140 1515 500
FILTR HEPA 140 2666 010
RURA ALU .D32/500 011 6431 500
RURA TELESKOPOWA ALU 011 8130 500

nUMER KATALOGOWY 107410408 107410420

Nilfisk GD 930 to jest światowej klasy 
odkurzacz do pracy na sucho. Zaprojek-
towany do skutecznego, codziennego 
czyszczenia dużych powierzchni. GD 930 
to najlepszy wybór dla hoteli, szkół, biur i 
szpitali, gdzie zasadnicze znaczenia ma 
niezawodność przy dużym obciążeniu.

Cicha moc czyszczenia, wybór milionów klientów 

GD 930  - Odkurzacze do czyszczenia na sucho

• Wytrzymała konstrukcja
• Duża wydajność zbierania
• 15-litrowy worek na kurz
• Stalowy zbiornik
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DANE TECHNICZNE VP600 BASIC EU VP600 STD 2 EU VP600 STD 3 EU

Klasa energetyczna (kWh) A A A
Roczne zużycie energii (kWh/rok) 23 15 15
Klasa skuteczności odkurzania dywanów na E E
Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych D B B
Klasa reemisji kurzu A A A
Poziom mocy akustycznej dB(A) BS 5415 71 66/71 66/71
Moc ssąca przy końcu rury (W) 175 75/175 75/175
Przepływ powietrza (l/sek) 30 24/30 24/30
Podciśnienie przy ssawie (kPa) 22 15/22 15/22
Pojemność worka na śmieci (l) 10 10 10
Długość x szerokość x wysokość (cm) 48x30x27 48x30x27 48x30x27
Długość przewodu (m) 10 15 10
Ciężar (kg) 7 7 8
Moc silnika ssącego (W) 800 350/800 350/800
Powierzchnia filtra kieszeniowego (cm2) 800 800 800
CECHY
Odłączany przewód •
Worek na śmieci (1 szt.) • • •
Dwa poziomy mocy • •
Filtr HEPA • • •
Zwijanie przewodu •
Ergonomiczny uchwyt • • •
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
WĄŻ ELAST.KPL. D32 147 0765 500 147 0765 500 147 0765 500
SSAWA UNIWERSALNA 140 6700 540 140 8244 500 140 8244 500
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM  D32MM 140 8244 500 147 0146 500 147 0146 500
DYSZA SZCZELINOWA Ø32 147 0146 500 107413075 107413075
FILTR HEPA 147 1250 600 107413056 107413056
FILTR MATERIAŁOWY 107413056 011 8130 500 011 8130 500
RURA ALU .D32/500 011 6431 500
RURA TELESKOPOWA ALU 107413048
nUMER KATALOGOWY 107412036 41600803 41600804

Nilfisk VP600 powstał na bazie oczekiwań 
Klientów wskazujących na potrzebę posia-
dania energooszczędnego i wydajnego 
odkurzacza profesjonalnego.
Dzięki zastosowaniu nowej struktury
modułowej urządzenie to pozwala
oszczędzić czas i redukować koszty. Wen-
tylator o dużej wydajności charakteryzujący  
się wyjątkowo niskim poziomem hałasu 
rzędu 66 dB(A) umożliwia efektywne 
czyszczenie miejsc wrażliwych na hałas w 
porze dziennej.

Wydajny, nowoczesny i energooszczędny odkurzacz profesjonalny

VP600 - Odkurzacze  do czyszczenia na sucho

• Wentylator o mocy 350/800 W o klasie 
energetycznej A

• Funkcja zwiększania mocy służąca do 
optymalizacji zużycia energii oraz prow-
adzenia operacji czyszczenia

• Filtr powietrza HEPA montowany stan-
dardowo

• Nowe, magnetyczne zamknięcie 
zbiornika na pył - niezawodność oraz 
łatwa obsługa

• Dostępny ze standardowym 
połączeniem przewodu zasilającego, 
gniazdkiem na obudowie lub zwijarką 
przewodu

• Najlepszy w swojej klasie
• Najwyższa jakość wykonania

GEWINNER 2015
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DANE TECHNICZNE GD 10 GD 5 GD 5 HEPA

Klasa energetyczna (kWh) E E E
Roczne zużycie energii (kWh/rok) 50 48 49
Klasa skuteczności odkurzania dywanów E E E
Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych D D D
Klasa reemisji kurzu F F E
Poziom mocy akustycznej dB(A) BS 5415 78 83 78
Moc znamionowa (W) 1300 1300 1300
Moc ssąca przy końcu rury (W) 240 240 210
Przepływ powietrza (l/sek) 40 40 37
Podciśnienie przy ssawie (kPa) 23 24 24
Pojemność worka na śmieci (l) 10 5 5
Długość x szerokość x wysokość (cm) 38x29x59 38x26x57 38x26x57
Długość przewodu (m) 15 15 15
Ciężar (kg) 4.6 4.2 4.4
CECHY
Gniazdo do ssawy elektrycznej •
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
WĄŻ 147 1236 500 147 1236 500 147 1236 500
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM  D32MM 140 8244 500 140 8244 500
DYSZA SZCZELINOWA D32 22302100 22302100
SSAWA KOMBI KPL. 140 8492 520 140 8492 520 140 8492 520
FILTR HEPA KPL. 147 1104 500
FILTR WORKOWY 10L 147 1099 500
FILTR WORKOWY 5L 147 1100 500 147 1100 500
RURA ALU .D32/500 011 6431 500
RURA TELESKOPOWA ALU 011 8130 500 011 8130 500
WORKI PAP.  5L 5-P 147 1098 500
nUMER KATALOGOWY 107410453 107410449 107410450

Dobry odkurzacz plecakowy powinien 
posiadać liczne cechy użytkowe. Powinien 
być lekki, dobrze wyważony, a poziom emi-
towanego hałasu powinien być możliwie 
jak najniższy. Bez tych cech, odkurzacz 
plecakowy jest niewygodny i niepraktyczny 
w użyciu.

Najnowsza rodzina odkurzaczy plecakowych

GD 5/10 BACK - Odkurzacze  do czyszczenia na sucho

• Niski poziom hałasu
• Dobra filtracja
• Wygodny w użyciu dla użytkowników 

lewo i praworęcznych
• Mały ciężar nie powoduje dyskomfortu 

podczas pracy



14

DANE TECHNICZNE GD5 FLY

Klasa energetyczna (kWh) B
Roczne zużycie energii (kWh/rok) 29
Klasa skuteczności odkurzania dywanów E
Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych F
Klasa reemisji kurzu E
Poziom mocy akustycznej dB(A) BS 5415 78
Moc znamionowa (W) 800
Moc ssąca przy końcu rury (W) 126
Przepływ powietrza (l/sek) 29
Podciśnienie przy ssawie (kPa) 23
Pojemność worka na śmieci (l) 5
Długość x szerokość x wysokość (cm) 38x26x57
Długość przewodu (m) 20
Ciężar (kg) 4.2
CECHY
Worek na śmieci (1 szt.) •
Filtr HEPA •
Kompaktowa konstrukcja •
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
WĄŻ 147 1236 500
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM  D32MM 140 8244 500
SSAWA SZCZELINOWA D32 22302100
SSAWA KOMBI KPL. 140 8492 520
FILTR HEPA KPL. 147 1104 500
FILTR WORKOWY 5L 147 1100 500
RURA TELESKOPOWA ALU 011 8130 500
WORKI PAP.  5L 5-P 147 1098 500
nUMER KATALOGOWY 107410451

Zbudowany na bazie modelu GD5, dosko-
nale uzupełnia gamę odkurzaczy pleca-
kowych Nilfisk. Pozwala dokładnie i szybko 
wysprzątać wnętrze samolotu.

Odkurzacz do sprzątania wnętrz samolotów

GD 5 Aircraft - Odkurzacze  do czyszczenia na sucho

• Filtr HEPA zapewniający świeżość 
powietrza

• Szelki Premium zapewniające komfort 
pracy

• Aluminiowa rura teleskopowa
• Dysze wysokiej jakości zapewniające 

wydajność czyszczenia
• Kompaktowy kształt ułatwiający prace 

w ograniczonych przestrzeniach
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DANE TECHNICZNE GU 355-2 GU 455-2

Klasa energetyczna (kWh) D C
Roczne zużycie energii (kWh/rok) 43 34
Klasa skuteczności odkurzania dywanów E E
Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych na na
Klasa reemisji kurzu C C
Poziom mocy akustycznej dB(A) BS 5415 79 79
Moc znamionowa (W) 1200 1200
Moc ssąca przy końcu rury (W) 150 150
Przepływ powietrza (l/sek) 44 44
Podciśnienie przy ssawie (kPa) 24 24
Pojemność worka na śmieci (l) 4 4
Długość x szerokość x wysokość (cm) 33x35.5x121 33x45.5x121
Długość przewodu (m) 15 15
Ciężar (kg) 8.5 8.5
CECHY
Worek na śmieci, 2 sztuki (PAPIEROWY) • •
Wskaźnik pełnego worka • •
Akcesoria zainstalowane • •
Regulowany uchwyt • •
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
WĄŻ ELASTYCZNY 147 0950 500 147 0950 500
SSAWA TAPICERSKA D32 147 1205 500 147 1205 500
SSAWA SZCZELINOWA D32 147 1203 500 147 1203 500
FILTR HEPA 147 1250 600 147 1250 600
SZCZOTKA WALCOWA 15'/355MM 147 0930 510
SZCZOTKA WALCOWA 18'/455MM 147 0930 520
RURA D35MM 147 0851 500 147 0851 500
nUMER KATALOGOWY 107410445 107410447

Nowa seria odkurzaczy kolumnowych 
została zaprojektowana z myślą o 
szybkiej, wydajnej i cichej pracy. Są one 
zarówno mocne, jak i wygodne w użyciu, o 
szerokości roboczej odpowiednio 350 lub 
450 mm. Osobny silnik napędza szczotkę, 
a osobny wytwarza podciśnienie, co za-
pewnia wysoką skuteczność.

najlepsze w swojej klasie!

GU 355 DUAL/455 DUAL - Odkurzacze kolumnowe

• Zaprojektowane w taki sposób, że uch-
wyt można całkowicie położyć, dzięki 
czemu dociera się do powierzchni pod 
meblami bez konieczności ich przesu-
wania

• Wbudowane przedłużenie węża i 
teleskopowa rura do sprzątania trudno 
dostępnych miejsc

• Łatwa wymiana worka 
• Regulowane położenie szczotki
• Doskonały system filtracji
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DANE TECHNICZNE GU700A

Moc znamionowa (W) 2250
Pojemność zbiornika (l) 35
Moc ssąca przy końcu rury (W) na
Przepływ powietrza (l/sek) 52
Podciśnienie przy ssawie (kPa) 22.2
Pojemność worka na śmieci (l) 35
Długość x szerokość x wysokość (cm) 104x75x97
Długość przewodu (m) 23
Ciężar (kg) 51
CECHY
Szczotka napędzana silnikiem •
nUMER KATALOGOWY 56330910

Model GU 700A jest najlepszym 
odkurzaczem pionowym do codzien-
nego czyszczenia wykładzin. GU 700A 
to wytrzymała maszyna do odkurzania 
dużych powierzchni wykładzin. Niew-
ielka waga sprawia, że obsługa jest 
łatwa i przyjemna.

Maszyna do ciężkich robót 

GU700A - Odkurzacze kolumnowe

• Szerokość robocza 64 cm
• 2 silniki ssące 1 silnik napędzający 

szczotkę
• Wbudowany wąż i rura do 

trudnodostępnych miejsc
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DANE TECHNICZNE VL200 VL200 inox

Moc znamionowa (W) 1200 1200
Pojemność zbiornika (l) 20 30
Moc ssąca przy końcu rury (W) 250 250
Przepływ powietrza (l/sek) 48 48
Podciśnienie przy ssawie (kPa) 23 23
Pojemność worka na śmieci (l) 14 14
Długość x szerokość x wysokość (cm) 38x39x51 39x40x64
Ciężar (kg) 7.5 10.5
CECHY
Przechowywanie akcesoriów • •
Przechowywanie przewodu • •
System czyszczenia filtrów • •
Uchwyt na wąż • •
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
WĄŻ SSĄCY d32 1,9m 107407308 107407308
SSAWA DO PRACY NA MOKRO Ø32 107407310 107407310
SSAWA PODŁOGOWA D32 107407311 107407311
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM Ø 32 107407312 107407312
SSAWA SZCZELINOWA D32 107407334 107407334
FILTR GŁOWNY D185X140 KLASA M 302000490 302000490
RURA TELESKOPOWA 1130MM D32 81906500 81906500
UCHWYT DO WĘŻA D32 107409978 107409978
nUMER KATALOGOWY 107406660 107406661

Nilfisk VL200 to kompaktowy odkurzacz 
do pracy na sucho i mokro. Wyposażony 
w sprawdzony, półautomatyczny system 
czyszczenia filtra Push&Clean oraz w przy-
datne punkty mocowań akcesoriów. Jako 
opcja dostępny model ze zbiornikiem ze 
stali nierdzewnej.

Odpowiedź na oczekiwania Klientów

VL200 - Odkurzacze do czyszczenia sucho i mokro

• System czyszczenia filtrów Push & 
Clean

• Zmywalny filtr PET
• Opcjonalnie dostępne filtry HEPA
• System mocowania akcesoriów MultiFit
• Miejsce do nawinięcia kabla i 

przechowywania dysz ssących
• Zbiornik ze stali nierdzewnej dostępny 

jako opcja
• Funkcja wydmuchu powietrza
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DANE TECHNICZNE VL500 35 BSF VL500 35 EDF

Moc znamionowa (W) 1350 1350
Pojemność zbiornika (l) 35 35
Moc ssąca przy końcu rury (W) 250 250
Przepływ powietrza (l/sek) 48 48
Podciśnienie przy ssawie (kPa) 20 20
Pojemność worka na śmieci (l) 18 18
Długość x szerokość x wysokość (cm) 46x42x73 46x42x73
Ciężar (kg) 11.5 12.5
Powierzchnia filtra kieszeniowego (cm2) 1051 -
Powierzchnia filtra (cm2) - 1051
Powierzchnia filtra kartridżowego (cm2) - 2070
CECHY
Uchwyt rury • •
System z podwójnym filtrem •
Przechowywanie akcesoriów • •
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
WĄŻ SSĄCY D32 1,9m 107407308 107407308
DYSZA DO PRACY NA MOKRO Ø32 107407310 107407310
SSAWA PODŁOGOWA D32 107407311 107407311
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM Ø 32 107407312 107407312
SSAWA SZCZELINOWA  D32 107407334 107407334
FILTR KARTRIDŻOWY 107407297
FILTR WORKOWY 107407296
FILTR MOKRY 35L 107407299
RURA STALOWA Ø32X500 MM 107407309 107407309
nUMER KATALOGOWY 107405155 107405160

Odkurzacze serii VL500 idealnie nadają 
się do hoteli, pralni, szkół, centrów wys-
tawienniczych i konferencyjnych, a także 
innego rodzaju budynków użyteczności 
publicznej oraz obiektów produkcyjnych i 
przemysłowych.

Nowa seria odkurzaczy do pracy na sucho i mokro

VL500-35 - Odkurzacze do czyszczenia sucho i mokro

• Łatwa wymiana filtrów
• Uchylna głowica silnika
• Podwójny system filtrowania do pracy 

na sucho i mokro
• Mocowanie węża typu Multifit
• Rury ze stali nierdzewnej
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DANE TECHNICZNE VL500 55-1 BDF VL500 55-1 BSF VL500 55-1 EDF VL500 55-2 BDF VL500 55-2 BSF VL500 55-2 EDF

Moc znamionowa (W) 1350 1350 1350 2500 2500 2500
Pojemność zbiornika (l) 55 55 55 55 55 55
Moc ssąca przy końcu rury (W) 200 200 200 200 200 200
Przepływ powietrza (l/sek) 48 48 48 72 72 72
Podciśnienie przy ssawie (kPa) 20 20 20 21 21 21
Pojemność worka na śmieci (l) 28 28 28 28 28 28
Długość x szerokość x wysokość (cm) 84x62x100 84x62x100 66x62x89 84x62x100 84x62x100 66x62x89
Ciężar (kg) 24.5 23.5 26.5 25.5 24.5 27.5
Powierzchnia filtra kieszeniowego (cm2) - 1840 - - 1840 -
Powierzchnia filtra (cm2) 1840 - 1840 1840 - 1840
Powierzchnia filtra kartridżowego (cm2) 4410 - 4410 4410 - 4410
CECHY
Dwa poziomy mocy • • •
System z podwójnym filtrem • • • •
Składany uchwyt do transportowania • •
Regulowany uchwyt • •
Przechowywanie akcesoriów • • • • • •
Wąż spustowy • • • • • •
Ergonomiczne opróżnianie • •
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
WĄŻ D40 2.5M KPL. 107407336 107407336 107407336 107407336 107407336 107407336
SSAWA DO CIECZY Ø 40 107407338 107407338 107407338 107407338 107407338 107407338
SSAWA Z WŁOSIEM Ø 40 107407339 107407339 107407339 107407339 107407339 107407339
SSAWA SZCZELINOWA Ø40 107408850 107408850 107408850 107408850 107408850 107408850
FILTR KARTRIDŻOWY 107407300 107407300 107407300 107407300
FILTR MATERIAŁOWY 107407304 107407304
FILTR SIATKOWY 75-55L 107407302 107407302 107407302 107407302
RURA STALOWA Ø 40 , 2 SZT 107407337 107407337 107407337 107407337 107407337 107407337
UCHWYT NA RURĘ D40 107407335 107407335 107407335 107407335 107407335 107407335
nUMER KATALOGOWY 107407459 107405156 107405161 107407460 107405157 107405162

Odkurzacze serii VL500 idealnie nadają 
się do hoteli, pralni, szkół, centrów 
wystawienniczych i konferencyjnych, 
a także innego rodzaju budynków 
użyteczności publicznej oraz obiektów 
produkcyjnych i przemysłowych.

Jakość, ergonomia i wydajność w jednym

VL500-55 - Odkurzacze do czyszczenia sucho i mokro

• Nowy system Nilfisk Ergo Tipping poz-
wala na opróżnienie pełnego zbiornika 
bez zbędnego wysiłku poprzez prze-
niesienie ciężaru podczas unoszenia 
pojemnika

• Łatwa wymiana filtrów
• Podwójny system filtracji nadaje się do 

pracy na mokro i na sucho bez potrzeby 
zamiany filtra

• Uchylna głowica ułatwia konserwację i 
czyszczenie urządzenia

• Zbiornik opróżniany przez wąż spu- 
stowy lub poprzez przechylenie



20

DANE TECHNICZNE VL500 75-1 BSF VL500 75-1 EDF VL500 75-2 BDF VL500 75-2 BSF VL500 75-2 EDF

Moc znamionowa (W) 1350 1350 2500 2500 2500
Pojemność zbiornika (l) 75 75 75 75 75
Moc ssąca przy końcu rury (W) 200 200 200 200 200
Przepływ powietrza (l/sek) 48 48 72 72 72
Podciśnienie przy ssawie (kPa) 20 20 21 21 21
Pojemność worka na śmieci (l) 44 44 44 44 44
Długość x szerokość x wysokość (cm) 84x62x100 66x62x103 84x62x100 84x62x100 66x62x103
Długość przewodu (m) 10 10 10 10 10
Ciężar (kg) 26 27.5 28 27 28.5
Powierzchnia filtra kieszeniowego (cm2) 1840 - - 1840 -
Powierzchnia filtra (cm2) - 1840 1840 - 1840
CECHY
Dwa poziomy mocy • • •
System z podwójnym filtrem • • •
Składany uchwyt do transportowania • •
Regulowany uchwyt • •
Przechowywanie akcesoriów • • • • •
Wąż spustowy • • • • •
Ergonomiczne opróżnianie • •
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
WĄŻ D40 2.5M KPL. 107407336 107407336 107407336 107407336 107407336
SSAWA DO CIECZY Ø 40 107407338 107407338 107407338 107407338 107407338
SSAWA Z WŁOSIEM Ø 40 107407339 107407339 107407339 107407339 107407339
DYSZA SZCZELINOWA Ø40 107408850 107408850 107408850 107408850 107408850
FILTR KARTRIDŻOWY 107407300 107407300
FILTR MATERIAŁOWY 107407304 107407304
FILTR SIATKOWY 75-55L 107407302 107407302
RURA STALOWA Ø 40 , 2 SZT 107407337 107407337 107407337 107407337 107407337
UCHWYT RURY D40 107407335 107407335 107407335 107407335 107407335
nUMER KATALOGOWY 107405158 107405163 107407462 107405159 107405164

Odkurzacze serii VL500 idealnie nadają 
się do hoteli, pralni, szkół, centrów wys-
tawienniczych i konferencyjnych, a także 
innego rodzaju budynków użyteczności 
publicznej oraz obiektów produkcyjnych i 
przemysłowych.

Jakość, ergonomia i wydajność w jednym

VL500-75 - Odkurzacze do czyszczenia sucho i mokro

• Specjalny zestaw filtrów pozwala 
pracować na sucho i mokro bez 
konieczności ich zamiany

• Łatwe i szybkie opróżnianie dzięki uni-
kalnemu systemowi Ergo Tipping

• Składany uchwyt (wersja EDF)
• Głowica silnika pozostaje na odkurza- 

czu podczas opróżniania zbiornika
Winner

2013



Akcesoria do odkurzaczy

DYSZE
Dysze  do tapicerki, dysze do czyszczenia krawędzi, 
dysze do fug

ELEKTROSZCZOTKA
Do odkurzania dywanów i 
wykładzin dywanowych 

FILTRY

FILTR HEPA
Do GD 930

WORKI nA KURZ
Z włókna syntetycznego

 FILTRY WORKOWE   

DYSZE DO PODŁÓG
Dysze kombinowane i uniwersalne

WORKI nA KURZ
Worki papierowe

RURY  
Rury ssące stalowe,  
aluminiowe i chromowane
Opcjonalnie: rura teleskopo-
wa   

WĘŻE 
Do GD 930

          FILTR HEPA
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Dział odkurzaczy przemysłowych Nilfisk oferuje szeroką gamę odkurzaczy przemysłowych, przenośników pneumatycznych 
oraz centralnych systemów odkurzania do praktycznie wszystkich sektorów przemysłu. Odwiedź naszą stronę: www.nilfisk.pl i 
zobacz jak szybko, wydajnie i ekonomicznie rozwiązać problemy związane z utrzymaniem czystości. Odkurzacze przemysłowe 
są jednym z najbardziej elastycznych narzędzi przemysłowych, które mogą dodać dużą wartość do procesów produkcyjnych w 
wielu gałęziach przemysłu.
W naszej ofercie występuje ponad 40 modeli, które po uwzględnieniu różnych opcji i konfiguracji tworzą imponującą liczbę  
ponad 500 wersji. Wśród nich znajdują się wersje specjalne np. modele w wersji ATEX (zabezpieczenie EEX d II BT5),  
odkurzacze z filtrami absolutnymi HEPA o skuteczności filtrowania 99,995% oraz w wersjach ze stali nierdzewnej.

Transport pneumatyczny to przenoszenie ciał stałych, 
szczególnie materiałów sypkich (proszków, drobnych ziaren), 
poprzez unoszenie ich w strumieniu powietrza płynącego 
zamkniętym rurociągiem w wyniku różnicy ciśnień na jego 
końcach. Wzrost automatyzacji produkcji spowodował zapo-
trzebowanie na urządzenia umożliwiające przemieszczanie 
materiałów sypkich.

Systemy te składają się z jednostki ssącej, jednostki filtru-
jącej oraz sieci rurociągów zakończonych przyłączami z 
osprzętem roboczym.
Do niepodważalnych zalet tego rozwiązania należą: skróce-
nie czasu pracy i kosztów produkcji, możliwość gromadzenia 
zanieczyszczeń w jednym miejscu, praca w trybie ciągłym  
oraz możliwość pracy kilku operatorów równocześnie.
 

Seria odkurzaczy o dużej mocy składa się z 15 standar-
dowych modeli o dużej wydajności. Posiadają one moc od 22 
aż do 55 kW. Z uwagi na specyfikę pracy i wysokie oczeki-
wania Klientów Nilfisk wykonuje maszyny na indywidualne 
zamówienie.

SERWIS
Łatwy i szybki dostęp do usług serwisowych jest kluczowym 
czynnikiem zapewniającym płynność i ciągłość procesu 
produkcyjnego. Dlatego  jesteśmy mocno zaangażowani w 
dostarczanie naszym Klientom szybkiego i profesjonalnego 
wsparcia technicznego. Nasi technicy szybko usuną ewentu-
alne awarie oraz dokonają okresowych przeglądów gwaran-
tujących długą, bezawaryjną pracę.

Rozwiązania dla przemysłu
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DANE TECHNICZNE 118 S2B S3B

Napięcie V 230 230 230
Częstotliwość Hz 50-60 50-60 50-60
Klasa zabezpieczenia IP 43 43 43
Klasa izolacji Class F I I
Moc znamionowa kW 1 2 3
Przepływ powietrza bez węża L/min 2700 5500 8100
Podciśnienie maksymalne kPa 21.5 21 21
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 75 74 75
Pojemność pojemnika L 25 50 50-100
Powierzchnia filtra głównego cm2 8000 19500 19500
Wlot mm 50 70 70
Długość x szerokość x wysokość cm 50x55x94 79.5x60x127.5 79.5x60x127.5-157
Ciężar kg 26 64 67-70

118

S2B-S3B

Kompaktowy odkurzacz o wyskości 95 cm 
1000 W mocy do odsysania i usuwania pyłu. To lekki i kompaktowy odkurzacz do
użytku w każdym miejscu. Może wyć wyposażony w filtr HEPA i specjalny pojemnik na
niebezpieczne odpady.

Wydajne, trwałe i łatwe w obsłudze
Wszechstronne odkurzacze z 2 lub 3 silnikami o mocy 1 kW każdy przeznaczone do
zbierania zanieczyszczeń suchych lub mokrych. Sprawdzą się doskonale w zakładach
mechanicznych do oczyszczania centrów obróbczych (zbierania wiórów metalowych
zmieszanych z chłodziwem).

Jednofazowe odkurzacze przemysłowe
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DANE TECHNICZNE S2 S3 15ATEX

Napięcie V 230 230 230
Częstotliwość Hz 50-60 50-60 50
Klasa zabezpieczenia IP 44 44 55
Klasa izolacji Class I I F
Moc znamionowa kW 2 3 1.1
Przepływ powietrza bez węża L/min 5500 8100 2300
Podciśnienie maksymalne kPa 21.1 21.1 21.5
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 70 71 68
Pojemność pojemnika L 40 50-100 25
Powierzchnia filtra głównego cm2 19500 19500 8000
Wlot mm 70 70 40
Długość x szerokość x wysokość cm 80x60x123 80x60x130-158 50x57x112
Ciężar kg 62 68-71 44

S2-S3
Nowoczesne i atrakcyjne wzornictwo
Jednofazowy odkurzacz przemysłowy z 2 lub 3 silnikami o mocy 1 kW każdy
z układem chłodzenia „by-pass”. Wyposażony w panel sterowania zapewniający łatwą
obsługę i kontrolę stanu pracy. Dostępny wersjach z 40 / 50 / 100 l zbiornikiem lub
z Grawitacyjnym Systemem Rozładunku (GU) z jednorazowymi workami lub workami
typu Longopac. Dostępny z filtrami klasy L, M lub H.

15ATEX

Model 15ATEX do atmosfery wybuchowej 
1,1 kW, jednofazowy odkurzacz przemysłowy, zaprojektowany do pracy w strefie
22 ATEX. Posiada certyfikację dla Strefy 22 (Ex II3D T 125°C Pył). Składa się
komponentów o wysokiej jakości: antystatyczne koła i filtr, posiada uziemienie i być
może wyposażony w SAFE BAG i filtr HEPA do materiałów toksycznych..

Jednofazowe odkurzacze przemysłowe
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DANE TECHNICZNE T30S CTS22 CTS40 CTT40

Napięcie V 400 400 400 400
Częstotliwość Hz 50 50 50 50
Klasa zabezpieczenia IP 55 55 55 55
Klasa izolacji Class F F F F
Moc znamionowa kW 3 2,2 4 4
Przepływ powietrza bez węża L/min 5830 5300 7000 8900
Podciśnienie maksymalne kPa 31 30 21 18
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 70 68 70 73
Pojemność pojemnika L 50-100 50 50 50
Powierzchnia filtra głównego cm2 19500 19500 19500 19500
Wlot mm 70 70 70 70
Długość x szerokość x wysokość cm 60x98x125-153 105x60x125 105x60x125 105x60x125
Ciężar kg 100-103 100 114 119

CTS 22 - CTS 40 - CTT 40

T30S

Kompaktowe i ciche odkurzacze trójazowe 
Seria odkurzaczy CTS-CTT o mocy od 2,2 do 4 kW doskonale nadaje się do zbierania
materiałów suchych. Możliwy wybór pomiędzy modelami z dużym podciśnieniem
i ograniczonym przepływem powietrza (modele CTS 22 i CTS 40 ) lub modele
zapewniającą duży przepływ powietrza i mniejsze podciśnienie (CTT 40).

Uniwersalny odkurzacz trójfazowy 
3 kW T30S oferuje funkcjonalne i użytkowe cechy maszyny do zbierania stałych
odpadów produkcyjnych (również mokrych), w sposób szybszy i bezpieczniejszy niż
kiedykolwiek. Dostępny w wersji z 50 lub 100 litrowym zbiornikiem oraz z systemem
rozładunku grawitacyjnego do worków z tworzywa Longopac®. T30S jest idealnym
odkurzaczem dla firm produkcyjnych sektora mechanicznego, spożywczego,
budowlanego i konstrukcyjnego, motoryzacyjnego 

Trójfazowe odkurzacze przemysłowe
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T22 - T40 - T40W - T75

Dostosowane do potrzeb 
Urządzenia z tej serii wyposażone są w silniki o mocy od 2,2 do 7,5 kW, co pozwala
idealnie dobrać jednostki do różnorodnych wymagań Klientów. Modele o mocy silnika
4 kW dostępne są w wariancie z dużym podciśnieniem (T40) lub z dużym przepływem
powietrza (T40W). Idealne rozwiązanie do wykorzystania praktycznie w każdej
dziedzinie przemysłu. 

DANE TECHNICZNE T22 T40 T40W T75 T22PLUS T40PLUS T40WPLUS

Napięcie V 400 400 400 400 400 400 400
Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50 50
Klasa zabezpieczenia IP 55 55 55 55 55 55 55
Klasa izolacji Class I I I F F F F
Moc znamionowa kW 2,2 4,3 4 7,5 2,2 4,3 4
Przepływ powietrza bez 
węża

L/min 5250 5250 8150 8900 5250 5250 8150

Podciśnienie maksy-
malne

kPa 30 46 30 35 21 36 19

Poziom ciśnienia aku-
stycznego

dB(A) 68 72 72 74 67 71 71

Pojemność pojemnika L 50-100 50-100 50-100 100 50-100 50-100 50-100
Powierzchnia filtra 
głównego

cm2 19500 19500 19500 35000 19500 19500 35000

Wlot mm 70 70 70 70 70 70 70
Długość x szerokość x 
wysokość

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

129x60x126-
154

129x60x136-
164

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

T22PLUS - T40PLUS - T40WPLUS - T40PLUS HE

Bezpieczeństwo pracy w standardzie
Nowa seria odkurzaczy przemysłowych TPLUS, zgodna z EN 60335-2-69-załącznik AA
i dyrektywą 94/9/WE ATEX, umożliwia zachowanie wysokich standardów
bezpieczeństwa i ochronę operatora oraz środowiska. TPLUS oferuje najbardziej innowacyjne
funkcje przekładające się na korzyści dla użytkowników:
BEZPIECZEŃSTWO, MODUŁOWOŚĆ i WYDAJNOSĆ. Dodatkowo model T40PLUS HE
z silnikiem indukcyjnym pozwala na znaczne ograniczenie zużycia prądu podczas pracy
przy zachowaniu optymalnych parametrów pracy: 330 mbar podciśnienia i 270 m3/h
przepływu powietrza. 

Trójfazowe odkurzacze przemysłowe
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DANE TECHNICZNE 3707 3707/10 3907 3907W 3907/18 3997 3997C 3997W 3997WC

Napięcie V 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 400 400 400 400
Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Klasa zabezpieczenia IP 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Klasa izolacji Class F F F F F F F F F
Moc znamionowa kW 5.5 7.5 11 11 13 20 20 20 20
Przepływ powietrza bez 
węża

L/min 8100 13500 8400 15300 18600 18600 18600 36000 36000

Podciśnienie maksymalne kPa 35.3 24.5 43.1 29.4 29.4 60 60 43 43
Podciśnienie maksymalne kPa - - - - - 44 44 25 25
Poziom ciśnienia akustycz-
nego

dB(A) 78 78 78 78 78 79 79 78 78

Pojemność pojemnika L 175 175 175 175 175 175 175 175 175
Powierzchnia filtra 
głównego

cm2 35000 35000 35000 35000 35000/66000 66000 110000 98000 110000

Wlot mm 100 100 100 100 100 100 100 120 120
Długość x szerokość x 
wysokość

cm 160x80x181 160x80x181 160x80x181 160x80x181 160x80x181 200x90x215 200x90x215 200x90x215 200x90x215

Ciężar kg 291 305 411 324 360 650 697 650 697

 * elektryczny otrząsacz w standardzie

3707-3907

Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej 
Odkurzacze o mocy silnika od 5,5 do13 KW przeznaczone są do pracy w ciężkich
warunkach przemysłowych w trybie pracy ciągłej. Bogata seria modeli pozwala dobrać
urządzenie o najbardziej odpowiednich parametrach do wykonywanej pracy. Wydajny
system filtracji, trójfazowy silnik, trwała konstrukcja, optymalne parametry robocze to
główne zalety tych urządzeń.

3997 - 3997W - 3997WC

Moc i wielkie możliwości
22 kW mocy do pracy na mokro i sucho. Przemysłowe jednostki ssące do
najtrudniejszych zadań i nieprzerwanej pracy pod dużymi obciążeniami. W tych
modelach jako standardowe wyposażenie zastosowano elektryczny system czyszczenia
filtra głównego. Mogą być podłączone do systemu centralnego odkurzania..

Trójfazowe odkurzacze przemysłowe
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DANE TECHNICZNE A15 VHC200

Pobór powietrza* (NL/min) 1580 2650
Ciśnienie powietrza bar 6 6
Przepływ powietrza bez węża* L/min 2100 5600
Maksymalne podciśnienie* kPa 35.1 38
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 72 70
Pojemność pojemnika L 25 50-100
Powierzchnia filtra głównego cm2 7000 19500
Wlot mm 50 70
Długość x szerokość x wysokość cm 51x50.5x101 91x60x130-159
Ciężar kg 24 67-70

*przy ciśnieniu 6 bar

A15 - VHC200

Brak prądu to nie przeszkoda !
Odkurzacze przeznaczone do pracy w miejscach, gdzie zasilanie elektryczne
jest niedostępne lub zabronione (np. przez normy ATEX). Odkurzacze z układem
Venturiego. Nie posiadają elementów wirujących i łożyskowanych. Są praktycznie
bezobsługowe i mogą pracować w trybie pracy ciągłej. Stosowane do zbierania
odpadów stałych i rozlanych płynów
Dostępne są w wykonaniu ze stali malowanej, stali nierdzewnej oraz w wersji zgodnej z
normami ATEX (dla stref Gaz 1-2 i Pył 21-22).

Odkurzacze z napędem pneumatycznym
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DANE TECHNICZNE VHO200 ECO-OIL 13 ECO-OIL 22

Napięcie V 230 230 400
Częstotliwość Hz 50 50 50
Klasa zabezpieczenia IP 44 43 55
Klasa izolacji Class I B F
Moc znamionowa kW 2.4 1.3 2.2
Przepływ powietrza bez węża L/min 4500 2675 5100
Podciśnienie maksymalne kPa 23 31.3 32.3
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 70 70 71
Pojemnik na wióry L 22 30 30
Zbiornik na ciecz L 75 180 180
Wlot mm 50 50 50
Długość x szerokość x wysokość cm 58x88x123 67x105x150 67x105x150
Ciężar kg 60 120 135

Odkurzacze wyposażone są w olejoodporne koła z hamulcami.
Uszczelki w odkurzaczach wykonane są z olejoodpornych materiałów

VHO 200

ECO-OIL 13 - ECO-OIL 22

Zbieranie cieczy i opiłków nigdy nie było tak łatwe ! 
Moc 2,4 kW (3,2 HP) zapewniają 2 jednofazowe silniki z układem by-pass umieszczone w 
solidnej obudowie na górze odkurzacza, połączonej ze zbiornikiem za pomocą samocentrującej 
opaski metalowej. Płyny / chłodziwo wraz z opiłkami zbierane są do odkurzacza przy pomocy 
specjalnych dyszy ssących zaprojektowanych do pracy w środowisku zaolejonym. W 
odkurzaczu opiłki są oddzielane od płynu przez filtr umieszczony z zdejmowanym koszu, zaś 
odfiltrowana ciecz gromadzona jest w głównym zbiorniku.

Urządzenia nieodzowne w przemyśle mechanicznym
Odkurzacze tej serii (1.3 kW jednofazowy i 2.2 kW trójfazowy) przeznaczone są
głównie do oddzielania smarów/oleju/chłodziwa od opiłków metalowych oraz odzysk
tych cieczy do ponownego wykorzystania.

Odkurzacze do olejów i wiórów
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DANE TECHNICZNE IVT1000 IVT1000
H-CLASS

IVT1000
SAFE PACK

VHW200 VHW201 VHW210 VHW211

Napięcie V 220-240 220-240 220-240 400 400 400 400
Częstotliwość Hz 50-60 50-60 50-60 50 50 50 50
Klasa zabezpieczenia IP 40 40 40 55 55 55 55
Klasa izolacji Class - - - I I I I
Moc znamionowa kW 1.2 1.2 1.2 0.45 0.45 0.89 0.89
Przepływ powietrza bez węża L/min 2280 2100 2100 1192 1192 1933 1933
Podciśnienie maksymalne kPa 19.8 20 20 14.8 14.8 21 21
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 61 61 61 56 56 62 59
Pojemność pojemnika L 12.5 12.5 - 1 6.5 6.5 6.5
Pojemność worka L 6.5 8 6.5 - - - -
Powierzchnia filtra głównego cm2 2100 2573 2573 1330 1840 1840 1840
Wlot mm 32 32 32 40 40 40 40
Długość x szerokość x wysokość cm 30x30x62.5 30x30x72.5 30x30x70 53x27x41.5 42x43x82 64x33x47.5 42x43x82
Ciężar kg 9 11.5 9 17 25 23 31

IVT1000

Do pracy w warunkach “CleanRoomu”
Niewielka jednostka przeznaczona do pracy w pomieszczeniach klasyfikowanych jako
“cleanroom”, gdzie wymagane są najwyższe poziomy czystości. Większość elementów
składowych IVT 1000 może zostać poddanych procesowi wyjałowienia przed
wprowadzeniem do środowiska pomieszczenia czystego. Wyjątkowo cichy (jedynie 61
dB(A)).

VHW200 - VHW201 - VHW210 - VHW211

Do współpacy z maszynami produkcyjnymi
Urządzenia trójfazowe o mocy od 0.45 do 0.85 kW to najmniejsze jednostki ssące w
ofercie Nilfiska przeznaczone do integracji z maszynami produkcyjnymi w przemyśle
spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym, opakowań i OEM. Ich małe wymiary
pozwalają zamontować je w ograniczonych gabarytowo przestrzeniach..

Odkurzacze do farmacji i sektora OEM
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DANE TECHNICZNE VHW310 VHW311 VHW320 VHW321

Napięcie V 400 400 400 400
Częstotliwość Hz 50 50 50 50
Klasa zabezpieczenia IP 55 55 55 55
Klasa izolacji Class I I F F
Moc znamionowa kW 1.5 1.5 1.5 1.5
Przepływ powietrza bez węża L/min 3500 3500 3200 3200
Podciśnienie maksymalne kPa 24 24 18.5 18.5
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 61 60 60 61
Pojemność pojemnika L 15 15 25 25
Powierzchnia filtra głównego cm2 4200 4200 10000 10000
Wlot mm 50 50 50 50
Długość x szerokość x wysokość cm 42x71x90.5 42x71x90.5 44x78x117 44x73.5x117
Ciężar kg 49 61 73 83

VHW310 - VHW311
Innowacyjność spełniająca oczekiwania rynku 
Jednostki o mocy 1,5 kW nadają się doskonale do zintegrowania z liniami
produkcyjnymi (OEM). Niewielkie i wydajne zapewniają wzrost wydajności produkcji
i zachowanie maksymalnej czystości. Model VHW311 w łatwy sposób może zostać
zmieniony w jednostkę mobilną poprzez montaż kółek transportowych. 

VHW320 - VHW321

Uniwersalna innowacja 
Jednostki o mocy 1,5 kW do integracji z liniami produkcyjnymi i do stosowania jako
jednostki mobilne. Proces czyszczenia filtra odbywa się podczas pracy odkurzacza.
Dzięki obłemu kształtowi odkurzacza VHW321 unika się gromadzenia nieczystości na
jego obudowie, przez co utrzymanie go w czystości nie nastręcza żadnych problemów.
Odkurzacze posiadają certyfikat klasy H, co oznacza, że możliwa jest bezpieczna
wymiana filtra absolutnego (system Bag In-Bag Out) bez kontaktu z materiałami
niebezpiecznymi.

Odkurzacze do farmacji i sektora OEM
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DANE TECHNICZNE VHW420 VHW421 VHW440

Napięcie V 400 400 400
Częstotliwość Hz 50 50 50
Klasa zabezpieczenia IP 55 55 55
Klasa izolacji Class F F F
Moc znamionowa kW 2.2 2.2 4
Przepływ powietrza bez węża L/min 5100 5100 7000
Podciśnienie maksymalne kPa 19 19 23
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 63 65 67
Pojemność pojemnika L 46 46 46
Powierzchnia filtra głównego cm2 20000 20000 20000
Wlot mm 70 70 70
Długość x szerokość x wysokość cm 54x97x139 54x97x139 54x97x139
Ciężar kg 100 113 113

VHW420 - VHW421

Gdy standardy higieniczne mają znaczenie 
Nowoczesne odkurzacze przemysłowe o mocy 2,2 kW przeznaczone do wykorzystania
w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym, opakowań i OEM Modele
wykonane zgodnie z wymogami GMP dla zastosowań w przemyśle. Nowoczesne
systemy InfiniClean i Jet Pulse sprawiają, że urządzenia są idealnym rozwiązaniem do
pracy w warunkach automatyzacji.

VHW440
Zapewnienie najwyższego poziomu higieny
Ten zaprojektowany zgodnie z wymogami GMP odkurzacz jest najpotężniejszym
urządzeniem w swoim segmencie, zapewniającym najwyższą wydajność pod
względem generowania podciśnienia/strumienia powietrza i filtrowania.

Odkurzacze do farmacji i sektora OEM
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Seria R

Do zbierania ścinków z linii produkcyjnych
Modele z serii R używane są do zbierania ścinków (papier, plastik, tkanina itp.) z linii
produkcyjnych. Moc od 0.85 to 4 kW pozwala dobrać jednostkę najlepiej dopasowaną
do potrzeb. Poziom zapełnienia zbiornika kontrolowany jest poprzez okienko z pleksi
w pokrywie.

DANE TECHNICZNE R104 R154 R155 R305 3507W R

Napięcie V 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400
Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50
Klasa zabezpieczenia IP 55 55 55 55 55
Klasa izolacji Class F F F F F
Moc znamionowa kW 0.9 1.1 1.1 2.2 4
Przepływ powietrza bez węża L/min 2600 3300 3300 5100 8600
Podciśnienie maksymalne kPa 22.5 20.5 20.5 31.3 29.4
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 68 72 72 75 74
Pojemność pojemnika L 114 114 150 150 215
Powierzchnia filtra głównego cm2 11500 11500 14350 14350 19000
Wlot mm 50 50 50 50 70
Długość x szerokość x wysokość cm 56x120 56x120 66x125 66x125 120x70x140
Ciężar kg 38 40 47 61 155

Odkurzacze przemysłowe do zbierania ścinków
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DANE TECHNICZNE GM 80P GM 80P 220-240V EU

Klasa energetyczna (kWh) D na
Roczne zużycie energii (kWh/rok) 46 na
Klasa skuteczności odkurzania dywanów D na
Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych E na
Klasa reemisji kurzu G na
Poziom mocy akustycznej dB(A) BS 5415 75 na
Klasa zabezpieczenia IP IP20 IP20
Klasa pyłu L L
Moc znamionowa (W) 1200 1200
Moc ssąca przy końcu rury (W) 270 270
Przepływ powietrza bez węża (l/sek) 38 38
Pojemność pojemnika (l) 12.25 12.25
Powierzchnia filtra głównego (cm²) 2100 2100
Podciśnienie maks. (kPa) 20 20
Wlot (mm) 38 38
Długość x szerokość x wysokość (cm) 39x30x41 39x30x41
Ciężar (kg) 5 5
CECHY
Worek na śmieci, 3 sztuki • •
Ze stałym przewodem • •
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
WĄŻ D38/32MM 2M KPL. PLAST 12041500
WĄŻ D38/32MM 2M KPL. STAL 12097500
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM 11276902
SSAWA SZCZELINOWA GUMOWA D32 81140900
SSAWA KOMBI NA ROLCE D32 140 8492 510
FILTR WYLOTOWY 2-P 11693700
FILTR POLIESTROWY 62348600
RURA STALOWA CPL. 11112401
WORKI PAP. 5-P 6,5L GM80 81620000
nUMER KATALOGOWY 107410427 17119009

Nilfisk GM 80P jest urządzeniem lekkim 
pod względem wagi jednak przeznacz-
onym do ciężkich zadań. Zmontowany 
na wytrzymałej ramie, wyposażonej w 
duże gumowe koła, jest bardzo zwrotny i 
stanowi idealne rozwiązanie dla np. linii 
produkcyjnych, przemysłu chemicznego i 
farmaceutycznego, szpitali i biur.

Solidna konstrukcja i wysoka jakość

GM 80P - Jednofazowe do pracy na sucho

• Do wyboru wersja z filtrem HEPA lub 
ULPA

• Bardzo odporna konstrukcja urządzenia 
zapewniająca długi czas użytkowania

• Możliwa praca bez worka na kurz
• Zbiornik 9 l
• Cicha praca
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DANE TECHNICZNE IVB 3-H IVB 3-M

Klasa zabezpieczenia IP IPX4 IPX4
Klasa pyłu H M
Moc znamionowa (W) 1200 1200
Moc ssąca przy końcu rury (W) 270 270
Przepływ powietrza bez węża (l/sek) 60 60
Pojemność pojemnika (l) 27 27
Powierzchnia filtra głównego (cm²) 8000 3000
Podciśnienie maks. (kPa) 23 23
Wlot (mm) 50 MultiFit 50 MultiFit
Długość x szerokość x wysokość (cm) 39x38x57 39x38x57
Ciężar (kg) 10.6 10.6
CECHY
Płynny rozruch • •
System antystatyczny • •
Kontrola obrotów silnika • •
Push&clean system czyszczenia filtra • •
Auto on/off dla elektronarzędzi • •
Koszyk na narzędzia • •
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
FILTR GŁOWNY D185X140 KLASA M 302000490
FILTR KASETOWY D211X140 KLASA H 302000658
nUMER KATALOGOWY 302001889 302001890

Seria IVB 3 w klasie pyłu M i H stanowi 
nową możliwość uzyskania najwyższej 
mocy ssącej w kompaktowym i wszech-
stronnym rozwiązaniu. Cichy, niewielki i 
mobilny.

Zatwierdzone do zbierania pyłów niebezpiecznych 

Seria IVB 3 - Do pyłów niebezpiecznych i strefy ATEX 

• Bezpieczny odkurzacz do pyłów klasy 
M lub H

• SoftStart miękki rozruch silnika utrzy-
muje niski prąd rozruchowy i zapewnia 
łatwy start w instalacjach elektrycznych 
o słabszych parametrach

• Regulator prędkości obrotowej turbiny 
redukuje siłę ssącą i poziom hałasu 
oraz zapobiega przed przyssaniem się 
dyszy do powierzchni roboczej

• Skuteczny system oczyszczania filtra 
Push & Clean Automatyczne uru-
chamianie i wyłączanie silnka przez 
podłączone elektronarzędzia
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DANE TECHNICZNE IVB 5-H IVB 5-M IVB 7-H IVB 7-M

Klasa zabezpieczenia IP IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Klasa pyłu H M H M
Moc znamionowa (W) 1200 1200 1200 1200
Moc ssąca przy końcu rury (W) 270 270 270 270
Przepływ powietrza bez węża (l/sek) 60 60 60 60
Pojemność pojemnika (l) 45 45 70 70
Powierzchnia filtra głównego (cm²) 10000 7800 10000 7800
Podciśnienie maks. (kPa) 23 23 23 23
Wlot (mm) 50 MultiFit 50 MultiFit 50 MultiFit 50 MultiFit
Długość x szerokość x wysokość (cm) 50.6x47.6x65.5 50.6x47.6x65.5 58x60.5x97 58x60.5x97
Ciężar (kg) 16.7 16.7 27.2 27.2
CECHY
Płynny rozruch • • • •
Worek do usuwania śmieci jednorazowy • •
Czujnik przepływu powietrza • • • •
Przechylany pojemnik • •
System antystatyczny • • • •
Kontrola obrotów silnika • • • •
Automatyczny system czyszczenia filtra XtremeClean • • • •
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
FILTR GŁÓWNY D275X187 KLASA H 107400564 107400564
FILTR GŁÓWNY D275X187 KLASA M 107400562 107400562
nUMER KATALOGOWY 302001891 302001892 302001893 302001894

Modele IVB 5 i IVB 7 M/H wyposażone 
są w system "XtremeClean" - automaty-
cznie oczyszczający filtr w trakcie pracy. 
Ponadto model IVB 7 posiada również 70 l 
pojemnik ze stali nierdzewnej, wytrzymałą 
stalową ramę i przechylne lub zdejmowane 
opróżnianie pojemnika.

Do zbierania szkodliwych pyłów

Seria IVB 5/7 - Do pyłów niebezpiecznych i strefy ATEX 

• Bezpieczne odkurzacz do pracy w 
klasie pyłowej M lub H

• System "XtremeClean" oczyszcza filtr 
bez przerywania pracy utrzymując 
wysoki poziom ssania

• Układ "SoftStart" płynny rozruch 
silnika dzięki niskiej wartości prądu 
rozruchowego.

• Automatyczne uruchamianie i 
wyłączanie silnika przez podłączone 
elektronarzędzia

• W modelu IVB 7 uchylny lub wyjmowa-
ny zbiornik
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DANE TECHNICZNE IVB 961-0L

Klasa zabezpieczenia IP IPX4
Klasa pyłu L
Moc znamionowa (W) 2x1200
Moc ssąca przy końcu rury (W) 270
Przepływ powietrza bez węża (l/sek) 120
Pojemność pojemnika (l) 70
Powierzchnia filtra głównego (cm²) 7800
Podciśnienie maks. (kPa) 23
Wlot (mm) 50 MultiFit
Długość x szerokość x wysokość (cm) 58x60x97
Ciężar (kg) 30
CECHY
Przechylany pojemnik •
System antystatyczny •
Czyszczenie na mokro i sucho •
Niski poziom hałasu pracy •
Zbiornik ze stali nierdzewnej •
Push&clean system czyszczenia filtra •
Przechowywanie akcesoriów •
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
FILTR GŁÓWNY D275X187 KLASA M 107400562
WĄŻ Ø38X4000MM 302002796
RURA WYGIĘTA Ø38 302002889
RURY SSĄCE R38 2X500 107402474
SSAWA SUCHO/MOKRO 400 MM Ø38 302002798
SSAWA SZCZELINOWA Ø38x300 MM PP 302002890
WOREK FILTRUJĄCY PU 5-SZT. 302002892
nUMER KATALOGOWY 302002914

Czy jest to hala fabryczna czy rampa 
załadunkowa magazynu, kiedy cos się 
rozleje, to trzeba to szybko i skutecznie 
usunąć. Poza bałaganem, rozlane płyny 
mogą stanowić poważne zagrożenia dla 
pracowników.

Uniwersalna jednostka do całodziennego sprzątania

IVB 961-0L - Do pyłów niebezpiecznych i strefy ATEX 

• Nadający się do mycia filtr z włókna 
PET o dużej powierzchni zapewniający 
wysoką skuteczność przy niskich kosz-
tach konserwacji

• Skuteczny system oczyszczania filtra 
Push & Clean

• Uchylny i wyjmowany 70 l zbiornik ze 
stali nierdzewnej, umożliwiający łatwą 
obsługę i opróżnianie

• W cenie pakiet akcesoriów 38 mm z 
rurami ze stali nierdzewnej i 400 mm 
dyszą podłogową do zbierania na 
sucho i mokro

• 10 metrowy przewód zapewniający 
duży zasięg pracy

• System przyłącza typu MultiFit
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DANE TECHNICZNE IVB 965-0L IVB 965-2H/M

Klasa zabezpieczenia IP IPX4 IPX4
Klasa pyłu L H/M
Moc znamionowa (W) 2x1200 2x1200
Moc ssąca przy końcu rury (W) 270 270
Przepływ powietrza bez węża (l/sek) 120 120
Pojemność pojemnika (l) 50 50
Powierzchnia filtra głównego (cm²) 7800 7800
Podciśnienie maks. (kPa) 23 23
Wlot (mm) 50 MultiFit 50 MultiFit
Długość x szerokość x wysokość (cm) 61.5x69x99 61.5x69x99
Ciężar (kg) 45 45
CECHY
System antystatyczny • •
Kontrola obrotów silnika • •
Niski poziom hałasu pracy • •
Zmywalny filtr •
Auto on/off dla elektronarzędzi •
Zatwierdzone do zbierania pyłu klasy H •
Automatyczny system czyszczenia filtra XtremeClean • •
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
FILTR GŁÓWNY D275X187 KLASA H 107400564
FILTR GŁÓWNY D275X187 KLASA M 107400562
WOREK DO USUWANIA ŚMIECI ATTIX7/9  5 SZT. 302001480 302001480
M/H WORKI BEZPIECZNE - 5 SZT. 302003473
nUMER KATALOGOWY 302002916 302002917

Im cięższe prace porządkowe, tym lepszy 
musi być odkurzacz. Dlatego dużo pracy 
włożono w projekt modelu IVB 965-21 
SD. Przy przepływie powietrza 7200 l 
na minutę oraz maksymalnej mocy 3000 
W, maszyna zdolna jest do szybkiego i 
skutecznego usuwania brudu, opiłków 
metalu i płynów.

Do ciężkich prac porządkowych 

IVB 965 SD XC - Do pyłów niebezpiecznych i strefy ATEX 

• Wyposażony w dwie jednostki silnikowe
• Automatyczny system oczyszczania 

filtra "XtremeClean" dla zapewnienia 
wysokiej wydajności (także w klasie H)

• Duża powierzchnia filtra zapewnia dużą 
skuteczność i niskie koszty konserwacji

• Uproszczony demontaż i opróżnianie 
zbiornika

• 10 metrowy przewód umożliwia szeroki 
zasięg pracy

• Automatyczne załączanie/wyłączanie 
silnika sterowane przez przyłączone 
elektronarzędzie (tylko model 21)
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DANE TECHNICZNE IVB 7-M

Klasa zabezpieczenia IP IP54
Klasa pyłu M
Moc znamionowa (W) 1200
Moc ssąca przy końcu rury (W) 270
Przepływ powietrza bez węża (l/sek) 56
Pojemność pojemnika (l) 70
Powierzchnia filtra głównego (cm²) 3000
Podciśnienie maks. (kPa) 25
Wlot (mm) 50 type 22
Długość x szerokość x wysokość (cm) 58x60.5x97
Ciężar (kg) 27.2
CECHY
Worek filtracyjny •
Kontrola obrotów silnika •
Auto on/off dla elektronarzędzi •
Zatwierdzone dla strefy Z22 ATEX •
Koszyk na narzędzia •
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
FILTR GŁÓWNY D185X140 KLASA M 302000490
WĄŻ 36X4000 Z PRZYŁĄCZAMI TYP Z22 44193
nUMER KATALOGOWY 302001895

Odkurzacze klasy IVB 7X M wyposażone 
są w jednofazowe silniki indukcyjne bez 
szczotek węglowych oraz odprowadzenie 
ładunków elektrostatycznych, co pozwala 
na ich pracę w środowisku ATEX strefa 
Z22 (zgodnie z dyrektywą 94/9/EC )

Zatwierdzony do zbierania pyłów niebezpiecznych klasy M i prac w 
strefie ATEX22 

IVB 7X - ATEX 22 - Do pyłów niebezpiecznych i strefy ATEX 

• Zatwierdzony do pracy w strefie ATEX 
Z22 oraz pyłów klasy M

• Bezszczotkowe silniki indukcyjne 
przystosowane do zastosowań 
przemysłowych oraz pracy w strefie Z22

• System SoftStart ułatwia rozruch silnika 
elektrycznego w instalacjach elektry-
cznych o gorszych parametrach

• Opuszczany zbiornik (70 l) ze stali 
nierdzewnej
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DANE TECHNICZNE IVB 995 ATEX Z22

Klasa zabezpieczenia IP IP54
Klasa pyłu H/M
Moc znamionowa (W) 2x1100
Moc ssąca przy końcu rury (W) 270
Przepływ powietrza bez węża (l/sek) 120
Pojemność pojemnika (l) 50
Powierzchnia filtra głównego (cm²) 10000
Podciśnienie maks. (kPa) 23
Wlot (mm) 50 Type 22
Długość x szerokość x wysokość (cm) 61.5x69x99
Ciężar (kg) 45
CECHY
Płynny rozruch •
System antystatyczny •
Niski poziom hałasu pracy •
Zatwierdzone do zbierania pyłu klasy M •
Zatwierdzone do zbierania pyłu klasy H •
Zatwierdzone dla strefy Z22 ATEX •
Automatyczny system czyszczenia filtra XtremeClean •
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
FILTR GŁÓWNY D275X187 KLASA H 107400564
FILTR CHŁODZENIA SILNIKA ATTIX9/IVB9 107400041
nUMER KATALOGOWY 302002919

IVB 995-0H/M SD XC TYPE 22 to mocny 
odkurzacz wyposażony w 2 silniki,  
zatwierdzony do zbierania pyłów klasy 
M oraz H w środowisku wybuchowym - 
ATEX Z22.

Zatwierdzony do pracy w strefie ATEX Z22

IVB 995 ATEX Z22 - Do pyłów niebezpiecznych i strefy 
ATEX 

• Przeznaczony do zastosowań 
przemysłowych

• Dopuszczony do pracy w strefie Z 22 
(ATEX)

• Wyposażony w 2 silniki bezszczotkowe
• System automatycznego czyszczenia 

filtra: XtremeClean
• Opuszczany zbiornik ze stali nierdze-

wnej
• 10 m przewodu zasilającego zapewnia 

duży zasięg roboczy
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Akcesoria do jednofazowych odkurzaczy przemysłowych

ZESTAW DO CZYSZCZENIA MASZYN I  PODŁÓG 
Z wężem gumowym 38 mm

ZESTAW DO CZYSZCZENIA 
PIECÓW Ø38mm

ZESTAW DO CZYSZCZENIA 
PRZEMYSŁOWEGO Ø50mm

ZESTAW DO CZYSZCZENIA
W warunkach sterylnych

ZESTAW DO ZBIERAnIA 
OPIŁKÓW Ø50mm

DYSZE DO TWARDYCH 
PODŁÓG 

ZESTAW DO CZYSZCZE-
nIA RUR

WORKI nA KURZ 
Do IVB 5/7 

WORKI DO MATERIAŁÓW 
NIEBEZPIECZNYCH
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Systemy czyszczenia filtrów

NanoFilter

XtremeClean

Push&Clean

FILTRY Z NANOWŁÓKNEM
We wszystkich modelach z systemem XtremeClean zastosowano filtry z nanowłóknem.
W celu podwyższenia i tak dużej wydajności odkurzaczy Nilfisk do pracy na sucho i mokro,
wprowadzono zaawansowaną nanotechnologię oraz nową konstrukcję wkładów filtrów.
Wszystkie elementy filtrów z serii urządzeń z XtremeClean (z wyjątkiem modeli klasy H) 
posiadają teraz materiał z nanowłókna z wytłaczaną strukturę, która w połączeniu z silnymi 
podmuchami powietrza podczas oczyszczania zapobiega utracie mocy odkurzacza.

Zapewnia to optymalne czyszczenie filtra, które utrzymuje wysoki poziom wydajności  
podczas codziennej pracy - nawet w najtrudniejszych zastosowaniach takich jak usuwanie  
najdrobniejszego pyłu. Nasze filtry mają wysoki stopień filtracji (minimum 99,9%) i nadają  
się do mycia, co obniża koszty konserwacji.

Kiedy obniża się moc ssania odkurzacza, z reguły konieczne jest oczyszczenie filtrów. Aby czynność ta była jak najprostsza 
specjaliści z firmy Nilfisk opracowali dwie metody czyszczenia. Metody te zapewniają utrzymanie stałej mocy ssania, co  
powoduje znaczne wydłużenie czasu eksploatacji filtra. Dzięki temu unika się przerw i przestojów w pracy.

Jeżeli usuwacie drobny pył, to wiecie jak trudne jest wyczyszczenie zatkanych wkładów filtra, 
aby przywrócić normalną wydajność zasysania. Dzięki technologii Push&Clean będziecie  
musieli tylko zatkać wlot powietrza lub wąż a następnie nacisnąć i zwolnić przycisk uruchamia-
jący czyszczenie filtra. Silne podmuchy powietrza delikatnie oczyszczą filtr i  
zaraz potem będziecie mogli kontynuować swoją pracę.

Nilfisk oferuje rewelacyjny system czyszczenia filtra zwany XtremeClean. Jest on maksymalnie 
skuteczny i całkowicie automatyczny. To prawdopodobnie najlepszy system czyszczenia filtra 
jaki kiedykolwiek został zastosowany w odkurzaczach. Jedyne co trzeba zrobić, to włączyć 
odkurzacz a filtr będzie czyszczony automatycznie w trakcie pracy co 15 lub 30 sekund. Nie 
ma potrzeby przerywać pracy, aby wyczyścić filtr. Można skoncentrować się na wykonywanym 
zadaniu a system XtremeClean zajmie się czyszczeniem filtra.
Obecnie wyróżniamy 2 generacje systemu XtremeClean:

PIERWSZA GENERACJA - UKŁAD Z ZAWOREM
Prostsze rozwiązanie bazuje na konstrukcji zaworu, który kontroluje strumień powietrza i  
podczas pracy czyści jedną połowę filtra. Druga połowa filtra zatrzymuje kurz, dzięki czemu 
pozostaje utrzymana stała moc ssania. 

ODKURZACZE SERII IVB 9 - AUTOMATYCZNA KONTROLA 
Ulepszona technologia XtremeClean, stosowana w serii IVB 9, to w pełni automatyczny system 
czyszczenia filtra wykorzystujący klapę Y sterowaną siłownikiem. Przez cały czas pracy filtr ma 
dostępną całą powierzchnię. Zapewnia to jeszcze dłuższy okres użytkowania, dużą wydajność 
i zapobiega utracie mocy z powodu ograniczonego przepływu powietrza – bez żadnych przerw. 
To idealne rozwiązanie dla mocnej i wydajnej maszyny z dwoma silnikami. 



43

Automaty szorująco-zbierające

Więcej informacji o automatach szorująco-zbierających na stronie www.nilfisk.pl

WydAjniej, dokłAdniej i szybciej

Nilfisk prezentuje kompletną gamę produktów, począwszy od małych, prowadzonych automatów szorująco-zbierających po duże 
maszyny z miejscem dla operatora.
Projektując nasze urządzenia bierzemy pod uwagę cztery najważniejsze czynniki: doskonałe efekty czyszczenia, łatwość obsłu-
gi, maksymalną żywotność oraz minimalne koszty eksploatacji i serwisu. Do każdego rodzaju podłóg i do każdej powierzchni 
mamy odpowiednie urządzenie.

RedUkcjA PRzesTojÓW dziĘki „beznARzĘdzio-
WeMU” sysTeMoWi niLFisk
Jedyny w swoim rodzaju system „beznarzędziowy” Nilfisk 
umożliwia operatorowi kontrolę lub wymianę szczotek, gum 
w dyszach oraz deków czyszczących w sposób szybki i 
łatwy, tym samym minimalizując przestoje oraz zmniejszając 
ich koszty. Nasze urządzenia zaprojektowano tak aby ich 
konserwacja była bezproblemowa, a dostęp do elementów 
maszyny został maksymalnie ułatwiony.

koncenTRUjeMy siĘ nA MAksyMALizAcji czAsU 
PRAcy
Wszystkie automaty szorująco-zbierające skonstruowano pod 
kątem łatwego utrzymania i maksymalizacji ich czasu pracy. 
Udało się to osiągnąć dzięki:
•  łatwemu dostępowi do kluczowych podzespołów, takich jak 

akumulatory czy silnik ssący
• łatwej i szybkiej wymianie gum, szczotek i padów 
• beznarzędziowej wymianie akcesoriów 
•  łatwemu dostępowi do akumulatorów w celu ich obsługi / 

ładowania 

skUTeczne sPRzĄTAnie zA PoMocĄ szeRokiej 
GAMy szczoTek 
Wszystkie szczotki zaprojektowano z myślą o dokładnym 
czyszczeniu wielu rodzajów podłoży. Automaty szorująco-zbi-
erające Nilfisk czyszczą twarde powierzchnie  w sposób bez-
pieczny i skuteczny. Nasze urządzenia usuwają każdy rodzaj 
zanieczyszczeń: kurz, olej, gumę itp. Nilfisk ma dla Państwa 
idealne rozwiązania.

WszecHsTRonnA oFeRTA AkcesoRiÓW zWiĘkszA 
MoŻLiWoŚci UŻyTkoWAniA AUToMATU 
szoRUjĄco-zbieRAjĄceGo 
•  akumulatory lub przewód zasilający: zależnie od sprzątane-

go obiektu 
•  ładowarka wbudowana: możliwość ładowania w dowolnym 

miejscu
•  różne typy baterii : w zależności od wymaganego czasu 

pracy 
•  system cylindrycznych lub płaskich szczotek: w zależności 

od podłoża i rodzaju zanieczyszczeń 
•  szczotki lub pady: szeroki wybór dopasowany do jak naj-

lepszego wykonania zadania  

oPTyMALny koMoFoRT oPeRAToRA dziĘki oPATen-
ToWAneMU sysTeMoWi cLeARVieW™ 
Ergonomiczna konstrukcja maszyn Nilfisk zapewnia wymag-
any komfort pracy operatora, tym samym ograniczając stres i 
absencję w pracy. Przykładem ergonomicznego rozwiązania 
jest system ClearView™, opatentowany przez firmę Nilfisk, 
oferujący operatorowi szeroki kąt widzenia, umożliwiając 
mu kontrolę wszystkich funkcji bez potrzeby wysiadania z 
urządzenia. Bardzo ważne są również pozostałe funkcje 
urządzeń, takie jak: łatwo dostępne elementy sterowania, łat-
wa w obsłudze kierownica i regulowane położenie siedziska. 
Przy opracowywaniu nowych modeli zawsze głównym celem 
jest bezpieczeństwo użytkownika i łatwa obsługa.
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dAne TecHniczne sc100 e sc100 e FULL PAckAGe

Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744) 72 ± 2 72 ± 2
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.) 620/310 620/310
Szerokość szorowania (mm) 310 310
Zbiornik roztworu/nieczystości (l) 3/4 3/4
Ilość i typ szczotek 1 Cylindrical 1 Cylindrical
Prędkość szczotki (obr/min) 2100 2100
Długość x szerokość x wysokość (cm) 40x36x115 40x36x115
Masa całkowita (GVW) (kg) 15 15
cecHy
Odłączany przewód • •
Automatyczne wyłączenie roztworu • •
Wskaźnik poziomu roztworu • •
Gotowy do pracy po rozpakowaniu • •
Zespolone zbiorniki • •
Komfortowy uchwyt • •
WyPosAŻenie sTAndARdoWe
SZCZOTKA CYL 310MM MEDIUM BIAŁA 107411860 107411860
GUMY SSAWY Z MOCOWANIEM KPL 107411867 107411867
ZESTAW DO DYWANÓW 107411865
WĄŻ DO CZYSZCZENIA RĘCZNEGO 107411864
SSAWY DO DYWANÓW 321MM 107411868
nUMeR kATALoGoWy 107408100 107408103

Nilfisk SC 100 to niewielka maszyna 
szorująco-zbierająca do gruntownego 
czyszczenia podłoży w wąskich, trudno 
dostępnych miejscach. Sprzątanie jest 
szybsze i dokładniejsze niż w przypadku 
użycia wiadra i mopa.

Mistrz czyszczenia ograniczonych powierzchni

sc100 - Małe automaty szorująco-zbierające

• Mycie i suszenie odbywa się w jednym 
przejeździe – podłoga gotowa

• do użytku natychmiast po myciu
• Dwie wartości przepływu roztworu 

zapewniają skuteczne mycie (czerwona 
dioda na panelu wskazuje brak roztworu)

• Ergonomiczny uchwyt do obsługi jedną 
lub dwoma rękami

• Łatwa do przenoszenia z miejsca na 
miejsce – ciężar tylko 12 kg

• Elastyczne tryby pracy: przepływ roztworu 
Eco dla mniej zabrudzonych obszarów i 
przepływ podwójny dla usuwania plam lub

• mycia obszarów bardziej brudnych
• Wszystkie funkcje maszyny zatrzymują 

się w położeniu pionowym uchwytu. Kiedy 
maszyna nie jest używana szczotka ani 
listwy nie dotykają podłogi i nie następuje 
wypływ roztworu

• Wytrzymała aluminiowa rama gwarantuje 
niezawodność i długi czas eksploatacji

• Korek wlewu do zbiornika służy również 
do odmierzania detergentu, co zapewnia 
roztwór zawsze posiada odpowiednie 
stężenie
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dAne TecHniczne cA 330

Napięcie (V) 230
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744) 68
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.) 1360/680
Szerokość szorowania (mm) 340
Zbiornik roztworu/nieczystości (l) 1.7/1.7
Ilość i typ szczotek 2 Cylindrical
Prędkość szczotki (obr/min) 650
Nacisk szczotki (kg) 23.5
Długość x szerokość x wysokość (cm) 38x44x21
Masa całkowita (GVW) (kg) 25.2
cecHy
Wersja ze szczotką cylindryczną •
Kompaktowa konstrukcja •
Niski poziom hałasu pracy •
WyPosAŻenie sTAndARdoWe
SZCZOTKA STD. CA 330 55900130
nUMeR kATALoGoWy 12413200

Nilfisk CA 330 to szybkie i efektywne, 
pomysłowo zaprojektowane automaty 
szorująco-zbierające, umożliwiające 
mycie, zmywanie, szorowanie i os-
uszanie wszystkich powierzchni - 
łącznie z podłogami profilowanymi i 
antypoślizgowymi, niezwykle trudnych do 
konserwacji z użyciem maszyn trady-
cyjnych.

kompaktowy, wielozadaniowy mini automat szorująco-zbierający

cA 240/330 - Małe automaty szorująco-zbierające

• Jedyne kompaktowe maszyny 
łączące skuteczność czyszczenia z 
wszechstronnością na wszelkiego 
rodzaju powierzchniach

• Ciche, łatwe w obsłudze i konserwacji
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dAne TecHniczne cA340

Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744) 68
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.) 1360/680
Szerokość szorowania (mm) 340
Zbiornik roztworu/nieczystości (l) 11/12
Ilość i typ szczotek 1 Cylindrical
Prędkość szczotki (obr/min) 1000
Nacisk szczotki (kg) 16
Długość x szerokość x wysokość (cm) 62x40x48
Masa całkowita (GVW) (kg) 49
cecHy
Regulowany uchwyt •
Dysza ssąca •
WyPosAŻenie sTAndARdoWe
SZCZOTKA CYL. D100X330  PPL L08425200
GUMY DYSZY PU  440 MM \ 17' 9097353000
nUMeR kATALoGoWy L08919052

Nilfisk CA 340 to dobra alternatywa 
dla sprzątania z użyciem mopa. Jest 
to automat szorująco-zbierający, 
pozostawiający nieskazitelnie czyste 
podłogi. Sprawdza się podczas czysz-
czenia twardych podłóg (np. kamiennych, 
ceramicznych, gumowych, cementowych, 
marmurowych, winylowych itp.)

nilfisk cA 340 – szybszy i skuteczniejszy niż mop

cA 340 - Małe automaty szorująco-zbierające

• Unikalna konstrukcja pozwala czyścić w 
trudno dostępnych miejscach

• Szorowanie i zasysanie odbywa się w 
obydwu kierunkach pracy

• Dwa razy skuteczniejszy od mopa: 
zbiera brud i nie zostawia niedoczy- 
szczonych miejsc
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dAne TecHniczne sc351 sc351 full package

Napięcie (V) 12 12
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744) 64 64
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.) 1480/890 1480/890
Szerokość szorowania (mm) 370 370
Zbiornik roztworu/nieczystości (l) 11/11 11/11
Ilość i typ szczotek 1 Disc 1 Disc
Prędkość szczotki (obr/min) 140 140
Średnica szczotki / padu (mm) 370/355 370/355
Nacisk szczotki (kg) 27 27
Szerokość dyszy ssącej (mm) 470 470
Długość x szerokość x wysokość (cm) 73x47.5x45 73x47.5x45
Masa całkowita (GVW) (kg) 73 73
cecHy
Z wbudowanym prostownikiem • •
Automatyczne wyłączenie szczotek • •
Automatyczne wyłączenie roztworu • •
Wersja bateryjna • •
Zderzaki na dyszy ssącej • •
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora • •
Dysza ssąca • •
WyPosAŻenie sTAndARdoWe
SZCZOTKA 14'' Ø370 mm 9099999000
GUMY DYSZY PU  370 MM \ 14' 9100000077 9100000077
AKUMULATOR  12V 55AH 9098977000
PROSTOWNIK WBUD. 12V 15A 230V EU ZEST. 9100000713 9100000713
nUMeR kATALoGoWy 9087340020 9087341020

SC351 sprawdza się doskonale w ho-
telach, szkołach, niewielkich sklepach, 
biurach, stołówkach, placówkach opieki 
medycznej oferując wyjątkową wydajność 
przy kompaktowym wymiarze. Dzięki tej 
maszynie szybko zapomnisz o mopie i 
szorowarkach jednotarczowych uzyskując 
doskonałe efekty czyszczenia.

nowa generacja małych automatów do czyszczenia podłóg

sc351 - Małe automaty szorująco-zbierające

• Pozwala na czyszczenie nawet 
trudnodostępnych miejsc, gdzie nie da 
się zastosować tradycyjnych urządzeń

• Docisk szczotki wynoszący 27 kg 
zapewnia wyjątkowo skuteczne szo-
rowanie

• Bardzo niski poziom hałasu
• Prosta obsługa typu „uruchom i pracuj”
• Wskaźnik naładowania baterii
• Łatwa wymiana gum w dyszy ssącej
• Składany uchwyt ułatwiajacy transport i 

przechowywanie



48

dAne TecHniczne sc400 b sc400 b full package sc400 e

Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744) 65 65 70
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.) 1720/1035 1720/1035 1720/860
Szerokość szorowania (mm) 430 430 430
Zbiornik roztworu/nieczystości (l) 23/21 23/21 23/21
Ilość i typ szczotek 1 Disc 1 Disc 1 Disc
Średnica szczotki / padu (mm) 430/432 430/432 430/432
Nacisk szczotki (kg) 23 23 28
Szerokość dyszy ssącej (mm) 720 720 720
Długość x szerokość x wysokość (cm) 123x57x72.5-111.5 123x57x72.5-111.5 123x57x72.5-111.5
Masa całkowita (GVW) (kg) 136 136 123
cecHy
Wersja kablowa •
Wersja bateryjna • •
Regulowany uchwyt • • •
Prostownik zainstalowany •
Nożne unoszenie/opuszczanie dyszy • • •
Dysza ssąca • • •
WyPosAŻenie sTAndARdoWe
SZCZOTKA PROLENE D430MM/17" L08812891 L08812891
GUMY SSAWY PU 720MM/28 KPL. 9097354000 9097354000 9097354000
AKUMULATOR  12V 55AH 9098977000
PROSTOWNIK WBUD. 24V 8A 100-230V ZEST. 9100000290
nUMeR kATALoGoWy 9087325020 9087311020 9087313020

SC400 to kompaktowy automat szorujący, 
zaprojektowany w celu zapewnienia 
wydajności sprzątania charakterystycznej 
dla większych maszyn, ale schowany w 
małej obudowie. Pomimo niewielkich gab-
arytów i zespołu roboczego o szerokości 
43 cm może oczyścić do 1700 m² na 
godzinę.

Taki niewielki - a może tak wiele

sc400 - Małe automaty szorująco-zbierające

• 43 cm szerokości roboczej i zbiornik 
na brudną wodę o pojemności 21 l 
zapewniają maksymalną wydajność

• Wbudowany zaczep zabezpieczający 
szczotkę przed uszkodzeniem podczas 
transportu

• Gumy dyszy wymieniane bez użycia 
narzędzi

• Odchylany zbiornik zapewnia łatwy 
dostęp do baterii i silników

• Maszyna o niewielkich gabarytach 
umożliwia dotarcie w wiele miejsc, w 
które większe automaty nie dotrą

• Maszyna dostępna jest w dwóch 
wersjach: bateryjnej i kablowej
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dAne TecHniczne sc450 b sc450 e

Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744) 68 70
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.) 2120/1272 2120/1060
Szerokość szorowania (mm) 530 530
Zbiornik roztworu/nieczystości (l) 40/45 40/45
Ilość i typ szczotek 1 Disc 1 Disc
Prędkość szczotki (obr/min) 154 150
Średnica szczotki / padu (mm) 530/508 530/508
Nacisk szczotki (kg) 34 34
Szerokość dyszy ssącej (mm) 760 760
Długość x szerokość x wysokość (cm) 117.4x76x98 117.4x76x98
Masa całkowita (GVW) (kg) 190 135
cecHy
Wersja kablowa •
Wersja bateryjna •
Gumy mogą być użyte na 4 krawędziach • •
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora •
Ergomomiczny uchwyt z 2 włącznikami • •
Wąż z elastyczną końcówką • •
Dysza ssąca • •
WyPosAŻenie sTAndARdoWe
GUMY DYSZY NIEBRUDZĄCE 740MM \ 29' 9100000279 9100000279
nUMeR kATALoGoWy 9087370020 9087372020

SC450 łączy ponad 100 letnią tradycję 
Nilfiska w konstruowaniu urządzeń do 
sprzątania z podejściem uwzględniającym 
konieczność minimalizacji kosztów zakupu 
i użytkowania maszyn czyszczących.

Podstawowa wersja automatu szorującego

sc450 - Średniej wielkości automaty szorująco-zbierające

• Wytrzymałe zbiorniki z polietylenu
• Łatwy dostęp do wszystkich kompo-

nentów maszyny
• Dysza ssąca wysuwa się z uchwytu 

przy uderzeniu w przeszkodę
• Wąż spustowy z elastyczną końcówką 

ułatwiający opróżnianie zbiornika
• Niski poziom hałasu umożliwiający 

czyszczenie dzienne, nawet w miejs-
cach wrażliwych na hałas

• Automatyczne wyłączenie silnika 
ssącego, gdy zbiornik jest przepełniony
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dAne TecHniczne bA 451 d

Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744) 65.8
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.) 2025/1215
Szerokość szorowania (mm) 450
Zbiornik roztworu/nieczystości (l) 40/40
Ilość i typ szczotek 1 Disc
Prędkość szczotki (obr/min) 135
Średnica szczotki / padu (mm) 450/432
Nacisk szczotki (kg) 19/26
Prędkość maks. (km/h) 4.5
Szerokość dyszy ssącej (mm) 760
Długość x szerokość x wysokość (cm) 119x51x105
Masa całkowita (GVW) (kg) 237
cecHy
Z silnikiem napędowym •
Wersja bateryjna •
Łatwy montaż szczotki •
Zdejmowana pokrywa zbiornika nieczystości •
Wskaźnik poziomu wody •
Przygotowany do montażu Ecoflex •
Dysza ssąca •
WyPosAŻenie sTAndARdoWe
GUMY DYSZY NIEBRUDZĄCE 740MM \ 29' 9100000279
nUMeR kATALoGoWy 908 7141 020

BA/CA 451/531 charakteryzują się bardzo 
cichą pracą, co pozwala na swobodne 
użytkowanie w miejscach nawet szcze-
gólnie wrażliwych na hałas np. szpitale, 
hotele itp.

cichy, kompaktowy, zwrotny

bA 451 - Średniej wielkości automaty szorująco-zbierające

• System ECOFLEX umożliwia elas-
tyczne podejście w zakresie wyboru 
metody czyszczenia w zależności od 
warunków pracy

• Inteligentne rozwiązanie Eco Solution 
redukujące zużycie wody

• Bardzo niski poziom hałasu
• Regulowany mechanicznie docisk 

szczotek
• Wymienne moduły szorujące
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dAne TecHniczne scRUbbeR sc500 53 b scRUbbeR sc500 53 b FULL PkG

Napięcie (V) 24 24
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A) BS 5415) 63 (60) ±3 63 (60) ±3
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.) 2650/1590 2650/1590
Szerokość szorowania (mm) 530 530
Zbiornik roztworu/nieczystości (l) 45/45 45/45
Ilość i typ szczotek 1 Disc 1 Disc
Prędkość szczotki (obr/min) 155 155
Średnica szczotki / padu (mm) 530/508 530/508
Nacisk szczotki (kg) 15/30 15/30
Prędkość maks. (km/h) 5 5
Szerokość dyszy ssącej (mm) 720 720
Długość x szerokość x wysokość (cm) 127.7x72x106.3 127.7x72x106.3
Masa całkowita (GVW) (kg) 207 207
Poziom wibracji przy ciele operatora (m/s2) <2.5 <2.5
Przepływ roztworu (cl/min) 0.75/1.5/3 0.75/1.5/3
cecHy
Wersja bateryjna • •
Łatwy montaż szczotki • •
Separator w zbiorniku na nieczystości • •
Przygotowany do montażu Ecoflex • •
Wąż z elastyczną końcówką • •
Gotowy do pracy po rozpakowaniu •
Dysza ssąca • •
WyPosAŻenie sTAndARdoWe
ZESTAW ECOFLEX KPL 9100000008
SZCZOTKA PROLENE D530MM/20" L08837025
GUMY SSAWY STD 9100000810 9100000810
AKUMULATOR  12V-105AH MONOBLOK ŻEL 80564400
PROSTOWNIK WBUD. 24V 13A 100-230V ZEST. 9099995000
WĄŻ WLEWOWY 9100000703 9100000703
KLUCZ OPERATORA 9100000843 9100000843
KLUCZ SUPERUSER 9100000848 9100000848
SEPARATOR W ZBIORNIKU NIECZYSTOŚCI 9100000795 9100000795
nUMeR kATALoGoWy 9087351020 9087350020

Automat Nilfisk SC500 został stworzony 
z myślą o maksymalizacji wydajności 
pracy przy jednoczesnej optymalizacji 
kosztów czyszczenia. Osiągnięto to dzięki 
nowoczesnym rozwiązaniom technicznym 
umożliwiajacym dzienne czyszczenie 
powierzchni, nawet w miejscach 
wrażliwych na hałas oraz pozwalającym 
w sposób najbardziej ekonomic-
zny wykorzystywać wodę i detergenty. 
SC500 to idealne rozwiązanie do obiektów 
opieki zdrowotnej, hoteli, sklepów i niewiel-
kich zakładów  produkcyjnych.

zaprojektowany dokładnie tak, aby zwiększyć wydajność i obniżyć 
koszty czyszczenia

sc500 - Średniej wielkości automaty szorująco-zbierające

• Idealne rozwiązanie do czyszczenia 
miejsc wrażliwych na hałas.

• Wypływ wody i detergentu sterowany 
predkością jazdy

• Ergonomiczny uchwyt z wygodnym 
panelem kontrolnym

• Przycisk "One-Touch" uruchamia 
jednocześnie wszystkie niezbędne 
elementy maszyny

• Przycisk montażu/demontażu szczotki
• Oddzielne klucze magnetyczne dla  

Operatora i Superusera z różnymi  
poziomami dostępu do ustawień 
maszyny

• Dysza ssąca z wytrzymałego tworzywa 
z opatentowanym systemem mocow-
ania gum

• Elastyczny i wydajny system Eco Flex
• Szerokość robocza 53 cm
• Elektryczne opuszczanie i podnoszenie 

deku szorującego
• Zbiorniki o pojemności 45 l 

zapewniające długi czas pracy 
pomiędzy przerwami na ich opróżnienie
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dAne TecHniczne bA 551c d bA 551c d bA 551 d bA 551 d w/
drive

bA 611 d bA 611 d cA 551

Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m 
(dB(A) ISO 3744)

65.8 65.8 65.8 65.8 65.8 65.8 67.3

Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.) 2860/1720 2860/1720 2970/1785 2970/1785 3420/2055 3420/2055 2120/1060
Szerokość szorowania (mm) 510 510 530 530 610 610 530
Zbiornik roztworu/nieczystości (l) 55/55 55/55 55/55 55/55 55/55 55/55 55/55
Ilość i typ szczotek 2 Cylindrical 2 Cylindrical 1 Disc 1 Disc 2 Disc 2 Disc 1 Disc
Prędkość szczotki (obr/min) 570 570 135 135 230 230 150
Średnica szczotki / padu (mm) - - 530/508 530/508 305/305 305/305 530/508
Nacisk szczotki (kg) 26 26 21/28 21/28 21/28 21/28 30
Prędkość maks. (km/h) 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 4
Szerokość dyszy ssącej (mm) 760 760 760 760 810 810 760
Długość x szerokość x wysokość (cm) 125x57x109 125x57x109 132x54x109 132x54x109 131x65x109 131x65x109 130x54x109
Masa całkowita (GVW) (kg) 257 258 254 255 255 256 186
cecHy
Z silnikiem napędowym • • • • • •
Wersja kablowa •
Wersja bateryjna • • • • • •
Wymienny zespół szczotek • • • • • • •
Wskaźnik poziomu wody • • • • • • •
Przygotowany do montażu Ecoflex • • • • • •
Dysza ssąca • • • • • • •
WyPosAŻenie sTAndARdoWe
GUMY DYSZY NIEBRUDZĄCE 740MM \ 29' 9100000279 9100000279 9100000279 9100000279 9100000279
GUMY DYSZY 9100000280 9100000280
PROSTOWNIK WBUD 24V 13A 909 6739 000 909 6739 000 909 6739 000
nUMeR kATALoGoWy 908 7148 020 908 7158 020 908 7147 020 908 7157 020 908 7149 020 908 7159 020 908 7150 020

Automaty szorująco-zbierające Nilfisk 
BA/CA 551/611 są kolejną generacją 
urządzeń, które przez lata cieszyły 
się uznaniem wśród profesjonalnych 
użytkowników. Oferują wszystko, co 
niezbędne jest w czyszczeniu podłóg: 
dużą wydajność, długi czas pracy i 
redukcję kosztów.

zwiększaj wydajność, redukuj koszty

bA/cA 551/611 - Średnie automaty szorująco-zbierające

• Opcjonalny system ECOFLEX : kontrola 
kosztów i ochrona środowiska

• Niski poziom hałasu
• Przejrzysty panel kontrolny
• Łatwa obsługa
• Wymiana gum w dyszy bez użycia 

narzędzi
• Łatwy dostęp do wszystkich elementów 

maszyny
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dAne TecHniczne bA 651 bA 651 w/
charger

bA 751 bA 751c bA 751 w/
charger

bA 851 bA 851 w/
charger

Napięcie (V) 24 24 24 24 24 24 24
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 
1,5 m (dB(A) ISO 3744)

58 58 58 58 58 58 58
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/
godz.)

3700/2200 3700/2200 3980/2390 3980/2390 3980/2390 4820/2895 4820/2895

Szerokość szorowania (mm) 660 660 710 710 710 860 860
Zbiornik roztworu/nieczystości (l) 85/85 85/85 85/85 85/85 85/85 85/85 85/85
Ilość i typ szczotek 2 Disc 2 Disc 2 Disc 2 Cylindrical 2 Disc 2 Disc 2 Disc
Prędkość szczotki (obr/min) 220 220 220 613 220 220 220
Średnica szczotki / padu (mm) 330/330 330/330 370/355 - 370/355 430/432 430/432
Nacisk szczotki (kg) 32/52 32/52 32/52 35 32/52 32/52 32/52
Prędkość maks. (km/h) 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6
Szerokość dyszy ssącej (mm) 890 890 890 890 890 1040 1040
Długość x szerokość x wysokość (cm) 150x60x105 150x60x105 150x60x105 147x60x105 150x60x105 157x60x105 157x60x105
Masa całkowita (GVW) (kg) 470 470 470 470 470 470 470
cecHy
Wersja ze szczotką tarczową • • • • • •
Zbiornik do zbierania odpadów •
Regulowany uchwyt • • • • • • •
Łatwy montaż szczotki • • • • • •
Wskaźnik poziomu wody • • • • • • •
Przygotowany do montażu Ecoflex • • • • • • •
Dysza ssąca
WyPosAŻenie sTAndARdoWe
GUMY SSAWY 890MM/35 STD 9100000281 9100000281 9100000281 9100000281 9100000281
PROSTOWNIK WBUD. 24V 25A 230V ZEST. 9097597000 9097597000 9097597000
GUMY DYSZY 9100000282 9100000282
FARTUCH OCHRONNY 650MM/26 909 5224 000 909 5224 000
FARTUCH OCHRONNY 750MM/30 909 5345 000 909 5345 000
nUMeR kATALoGoWy 9087240020 9087241020 9087243020 9087246020 9087244020 9087247020 9087248020

Wszechstonne urządzenia ze zwiększoną 
o 30% wydajnością. Maszyny przeznac-
zone do czyszczenia dużych powierzchni.

nowa generacja dużych automatów szorująco-zbierających

bA 651/751/851 - duże automaty szorująco-zbierające

• Bardzo niski poziom hałasu pozwala na 
dzienne czyszczenie obiektów

• Solidna konstrukcja połaczona z wyszu-
kanym wzornictwem

• System ECOFLEX dostępny jako opcja
• Wymienne układy czyszczące : 3 

modele ze szczotkami płaskimi i 1 z 
cylindrycznymi

• Przejrzysty i łatwy w obsłudze panel 
sterowniczy
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dAne TecHniczne sc800-71 sc800-71c sc800-86

Napięcie (V) 24 24 24
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744) 61 61 61
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.) 4120/2470 4120/2470 4990/2990
Szerokość szorowania (mm) 710 710 860
Zbiornik roztworu/nieczystości (l) 95/95 95/95 95/95
Ilość i typ szczotek 2 Disc 2 Cylindrical 2 Disc
Prędkość szczotki (obr/min) 270 840 270
Średnica szczotki / padu (mm) 355/355 - 430/432
Nacisk szczotki (kg) 36/77 36 36/77
Prędkość maks. (km/h) 5.8 5.8 5.8
Szerokość dyszy ssącej (mm) 910 910 1050
Długość x szerokość x wysokość (cm) 148x78x113 148x78x113 152x88x113
Masa całkowita (GVW) (kg) 487 492 488
cecHy
Wersja ze szczotką tarczową • •
Przedni i tylny zderzak • • •
Wersja ze szczotką cylindryczną •
Wymienny zespół szczotek • • •
Regulowany nacisk szczotek • •
Przygotowany do montażu Ecoflex • • •
Dysza ssąca • • •
WyPosAŻenie sTAndARdoWe
GUMY DYSZY 36" 56112330
GUMY DYSZY 56112333
GUMY DYSZY RED GUM 56112331
WĄŻ WLEWOWY 56112355 56112355 56112355
nUMeR kATALoGoWy 56112034 56112036 56112035

Automat szorująco-zbierający SC800 
został zaprojektowany z myślą o za-
pewnieniu maksymalnej wydajności pracy, 
łatwej obsługi i ekologicznego podejścia 
do zagadnień czyszczenia.

sc800  - do ciężkich prac

sc800 - duże automaty szorująco-zbierające

• Wydajne i mocne silniki napędu szc-
zotek oraz silnik ssący i regulowany 
nacisk szczotek do 77 kg zapewniają 
ponadprzeciętne efekty pracy

• Ekologiczny system ECOFLEX
• Bardzo niski poziom hałasu podczas 

pracy (61 dB(A))
• Duże, 95 litrowe zbiorniki zapewniają 

długą pracę bez konieczności przerw 
technologicznych

• Dzielona osłona szczotek zabezpiecza 
układ szorujący przed skutkami uderze-
nia w ścianę lub drzwi

• Przeznaczona do ciężkich zadań po-
mimo kompaktowej konstrukcji

• Najwyższy poziom ergonomii
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dAne TecHniczne bR652 bR652 w/
charger

bR752 bR752c bR752c w/
charger

bR752 w/
charger

Napięcie (V) 24 24 24 24 24 24
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m 
(dB(A) ISO 3744)

 60 (57)  60 (57)  60 (57)  60 (57)  60 (57)  60 (57)

Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.) 3960/2770 3960/2770 4260/2980 4260/2980 4260/2980 4260/2980
Szerokość szorowania (mm) 660 660 710 710 710 710
Zbiornik roztworu/nieczystości (l) 80/80 80/80 80/80 80/80 80/80 80/80
Ilość i typ szczotek 2 Disc 2 Disc 2 Disc 2 Cyl. 2 Cyl. 2 Disc
Prędkość szczotki (obr/min) 230 230 230 720 720 230
Średnica szczotki / padu (mm) 330/330 330/330 370/355 - - 370/355
Nacisk szczotki (kg) 30/48 30/48 32/50 35 35 32/50
Prędkość maks. (km/h) 6 6 6 6 6 6
Szerokość dyszy ssącej (mm) 890 890 890 890 890 890
Długość x szerokość x wysokość (cm) 136x67x120 136x67x120 136x75x120 136x81x120 136x81x120 136x75x120
Masa całkowita (GVW) (kg) 446 446 448 451 451 448
cecHy
Sygnał cofania • • • • • •
Przygotowany do montażu Ecoflex • • • • • •
System automatycznej redukcji prędkości • • • • • •
Ruchomy układ szorujący bez fartuchów bocznych • • • •
Ochrona deku szorujacego przed uderzeniami • • • • • •
Zbiornik na nieczystości z wężem spustowym • • • • • •
Dysza ssąca • • • • • •
WyPosAŻenie sTAndARdoWe
GUMY SSAWY PU KPL. 890MM/35 9099855000 9099855000 9099855000 9099855000 9099855000 9099855000
PROSTOWNIK WBUD. 24V 20A 230V ZEST. 9098198000 9098198000 9098198000
FARTUCH OCHRONNY 650MM/26 909 5224 000 909 5224 000
FARTUCH OCHRONNY 750MM/30 909 5345 000 909 5345 000
KOSZYK NA ZANIECZYSZCZENIA STAŁE 9098712000 9098712000 9098712000 9098712000 9098712000 9098712000
nUMeR kATALoGoWy 9087260020 9087261020 9087262020 9087264020 9087265020 9087263020

Seria kompaktowych automatów 
szorująco-zbierających BR 652/752 firmy 
Nilfisk to coś więcej niż tylko najnowsze 
modele - to nowy wzorzec, do którego inni 
dopiero dążą.

Wielki krok naprzód w czyszczeniu maszynowym

bR 652/752/752c -                      

• Nowa koncepcja zespołu szczotek 
– maksymalny komfort i sprawność 
działania, minimalny zakres konserwacji

• Nowa koncepcja dyszy ssącej – stabilna 
i niezawodna, zapewniająca najwyższą 
sprawność zbierania

• System EcoflexTM minimalizuje 
oddziaływanie na środowisko bez  
pogarszania sprawności czyszczenia

• Nowa koncepcja ergonomicznej kiero-
wnicy z całkowicie zintegrowanymi 
wszystkimi funkcjami roboczymi

• Tryb niskiego poziomu hałasu
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dAne TecHniczne sc2000 53b sc2000 53b FULL PkG

Napięcie (V) 24 24
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.) 3180/2230 3180/2230
Zbiornik roztworu/nieczystości (l) 70/70 70/70
Ilość i typ szczotek 1 Disc 1 Disc
Prędkość szczotki (obr/min) 155 155
Średnica szczotki / padu (mm) 530/508 530/508
Nacisk szczotki (kg) 15/30 15/30
Prędkość maks. (km/h) 6 6
Szerokość dyszy ssącej (mm) 720 720
Długość x szerokość x wysokość (cm) 127x55x102 127x55x102
Masa całkowita (GVW) (kg) 342 342
cecHy
Przechylany zbiornik nieczystości • •
Automatyczne podnoszenie ssawy podczas cofania • •
Gumy mogą być użyte na 4 krawędziach • •
Łatwy montaż szczotki • •
Prostownik zainstalowany •
Przygotowany do montażu Ecoflex • •
Dysza ssąca • •
WyPosAŻenie sTAndARdoWe
ZESTAW ECOFLEX SC2000 9100000694
SZCZOTKA PROLENE D530MM/20" L08837025
GUMY DYSZY PU 740mm 9100000490 9100000490
AKUMULATOR  12V-105AH MONOBLOK ŻEL 80564400
PROSTOWNIK WBUD 24V 100-230V 9100000940
KLUCZ OPERATORA 9100000843 9100000843
KLUCZ SUPERUSERA 9100000848 9100000848
WĄŻ WLEWOWY 9100000952 9100000952
nUMeR kATALoGoWy 9087360020 9087364020

Samojezdny kompaktowy automat 
szorująco-zbierający Nilfisk SC2000 
znacznie zmniejsza nakład pracy w porów-
naniu z maszyną prowadzoną. Atrakcyjny 
wybór dla biur, supermarketów, sklepów, 
centrów sportowych, restauracji, hoteli i 
instytucji takich jak szpitale i szkoły. Dzięki 
prędkości zwiększonej do 6 km/h - w 
stosunku do prowadzonych automatów 
szorująco-zbierających osiągających 
średnią prędkość 4 km/h - SC2000 ma 
wielki wpływ zarówno na produktywność 
jak i koszty czyszczenia.

Mini automat samojezdny

sc2000 - samojezdne automaty szorująco-zbierające

• Wydajny: 53 cm szerokości roboczej i 
mocny silnik ssący

• Stała jakość czyszczenia: dozowanie 
wody z detergentem automatycznie 
kontrolowane przez prędkość jazdy 
pozwala uzyskać jednakowe efekty 
czyszczenia i oszczędzić wodę/deter-
gent

• Niskie zużycie energii: silnik kontro-
luje prędkość obrotową szczotki w 
zależności od typu podłogi

• Łatwy w obsłudze: automatyczne pod-
noszenie/opuszczanie uchwytu szczotki 
i gumy zbierającej sterowane jednym 
przyciskiem One Touch oraz przycisk 
on/off dla łatwej instalacji i zdejmowania  
szczotki / pada

• Optymalne parametry: duża prędkość 
(6 km/h), zbiorniki o pojemności 70/70 l 
i 2,5 godziny czasu pracy

• Niewielkie gabaryty pozwalają 
pracować w ograniczonych przestrze-
niach

• Port USB jako opcja
• Oszczędność wody i energii zapewnia 

dodatkowo unikatowy system Nilfisk 
Ecoflex

• Dysza ssąca z wytrzymałego tworzywa
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dAne TecHniczne bR755 bR755c bR855

Napięcie (V) 24 24 24
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744) 63.7 63.7 63.7
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.) 4470/3130 4470/3130 5360/3750
Szerokość szorowania (mm) 710 710 860
Zbiornik roztworu/nieczystości (l) 106/106 106/106 106/106
Ilość i typ szczotek 2 Disc 2 Cylindrical 2 Disc
Prędkość szczotki (obr/min) 250 900 250
Średnica szczotki / padu (mm) 355/355 - 430/432
Nacisk szczotki (kg) 40/65/96 27/36/45 40/65/96
Prędkość maks. (km/h) 6.3 6.3 6.3
Długość x szerokość x wysokość (cm) 152x77x131 152x80x131 152x92x131
Masa całkowita (GVW) (kg) 658 658 658
cecHy
Regulowana kierownica i siedzenie • • •
Sygnał cofania • • •
Dotykowy panel sterowania • • •
Koła polyuretanowe : przód i tył • • •
Zewnętrzny wąż ssący • • •
Przygotowany do montażu Ecoflex • • •
Dysza ssąca • • •
WyPosAŻenie sTAndARdoWe
FARTUCH BOCZNY 56316194
FARTUCH BOCZNY 56383488 56383488
GUMY SSAWY STD KPL. 34" 56382738
GUMY SSAWY STD KPL. 28" 56382734 56382734
nUMeR kATALoGoWy 56601014 56601016 56601015

Seria BR 755/755C/855 to nowa genera-
acja automatów szorująco-zbierających z 
siedziskiem dla operatora. Zastosowane w 
niej rozwiązania techniczne skupiły się na 
uzyskaniu maksymalnej wydajności przy 
jednoczesnym zachowaniu najwyższego 
poziomu ergonomii i bezpieczeństwa 
pracy.

nowe rozwiązania ułatwiające pracę

bR 755/755c/855 - samojezdne automaty szorująco-zbierające

• Wodoodporny panel sterowania
• Łatwa obsługa urządzenia
• Poziom hałasu tylko 63 dB(A)
• Ulepszona kontrola zbierania wody 

przez dyszę ssącą
• Wielkość komory baterii umożliwia zas-

tosowanie baterii o pojemności 360 Ah 
co pozwala na ok. 4,5 godzinną pracę

• Rozbudowany program obsługi 
umożliwia dokładne dostosowanie 
urządzenia do aplikacji
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dAne TecHniczne bR1050sc ecoflex bR1050s ecoflex bR850cs ecoflex bR850s ecoflex

Napięcie (V) 36 36 36 36
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744) 68 68 68 68
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.) 6500/4550 6500/4550 5430/3800 5430/3800
Szerokość szorowania (mm) 970 970 810 810
Zbiornik roztworu/nieczystości (l) 157/157 157/157 157/157 157/157
Ilość i typ szczotek 2 Cylindrical 3 Disc 2 Cylindrical 2 Disc
Prędkość szczotki (obr/min) 900 250 900 250
Średnica szczotki / padu (mm) - 330/330 - 410/406
Nacisk szczotki (kg) 24/42/70 32/69/113 24/42/70 32/69/113
Prędkość maks. (km/h) 6.7 6.7 6.7 6.7
Szerokość dyszy ssącej (mm) 1180 1180 1050 1050
Długość x szerokość x wysokość (cm) 155x106x135 155x104x135 155x91x135 155x88x135
Masa całkowita (GVW) (kg) 705 705 705 705
cecHy
Regulowana kierownica i siedzenie • • • •
Przedni i tylny zderzak • • • •
Sygnał cofania • • • •
Wersja ze szczotką cylindryczną • •
Koła polyuretanowe : przód i tył • • • •
Dysza ssąca • • • •
Ecoflex installed • • • •
WyPosAŻenie sTAndARdoWe
FARTUCH BOCZNY RED GUM 56410335
FARTUCH BOCZNY RED GUM 56314860
FARTUCH BOCZNY GUM 56315722
FARTUCH BOCZNY KPL. 38" 56390788
GUMY SSAWY STD KPL. 34" 56382738
GUMY SSAWY STD KPL. 38" 56382741
GUMY SSAWY LINATEX KPL. 34" 56382739
GUMY SSAWY LINATEX KPL. 38" 56382742
ZBIORNIK NA ZANIECZYSZCZENIA 56390779 56390779 56390779 56390779
nUMeR kATALoGoWy 56381013 56381012 56381011 56381009

Modele BR 850S i BR 1050S od dawna 
znane były z doskonałej wydajności i 
niezawodności. Ich unowocześniona 
wersja posiada jeszcze więcej zalet.

stworzone do pracy w trudnych warunkach 

bR 850s /1050s - samojezdne automaty szorująco-zbierające

• Wymienne moduły szorujące: ze szc-
zotkami płaskimi lub cylindrycznymi

• Odporne koła poliuretanowe 
zwiększające przyczepność

• System Safe'N Drive: lepsze zbiera-
nie wody i szybsze schnięcie podłoża 
(zwłaszcza na podłożach z duża ilością 
łączeń / spoin)

• Separator w zbiorniku na brudną wodę: 
wyłapuje większe brudy; pozwala 
zachować większą czystość zbiornika

• Wydajność do 6500 m2/godz zapewnia 
szybkie oczyszczenie dużych powier-
zchni
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dAne TecHniczne sc6500 1100c sc6500 1100d sc6500 1300c sc6500 1300d

Napięcie (V) 36 36 36 36
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.) 9000/6300 9000/6300 11700/8190 11700/8190
Szerokość szorowania (mm) 1000 1000 1300 1300
Zbiornik roztworu/nieczystości (l) 265/265 265/265 265/265 265/265
Ilość i typ szczotek 2 Cylindrical 2 Disc 2 Cylindrical 3 Disc
Prędkość szczotki (obr/min) 630 240 630 225
Średnica szczotki / padu (mm) - 510/508 - 430/432
Nacisk szczotki (kg) 38/54/90 43/90/145 38/54/90 43/90/145
Prędkość maks. (km/h) 9 9 9 9
Długość x szerokość x wysokość (cm) 187x121x148 187x108x148 187x141x148 187x133x148
Masa całkowita (GVW) (kg) 1508 1460 1547 1506
cecHy
Sygnał cofania • • • •
Gumy mogą być użyte na 4 krawędziach • • • •
Głowica szczotek • •
Głowica szczotek cylindrycznych • •
Przygotowany do montażu Ecoflex • • • •
Zamki zabezpieczające dyszę przed uszkodzeniem • • • •
Dysza ssąca • • • •
WyPosAŻenie sTAndARdoWe
MIOTŁA BOCZNA 56413056 56413056
FARTUCHY BOCZNE LINATEX KPL.45/48 56413770
FARTUCHY BOCZNE LINATEX KPL. 40 56413768
FARTUCH BOCZNY LINATEX 56413654 56413654
GUMY SSAWY LINATEX KPL. F 56413762 56413762
GUMY SSAWY LINATEX KPL. H 56413766 56413766
nUMeR kATALoGoWy 56414023 56414022 56414025 56414024

Nilfisk SC6500 to połączenie najlepszej w 
swojej klasie skuteczności czyszczenia i 
produktywności z łatwością użycia.
 Będąc łatwym w użyciu dla operatorów 
- nawet w przypadku trudnych prac 
czyszczących - SC6500 jest idealny do 
czyszczenia dużych supermarketów, 
magazynów, lotnisk, parkingów, zakładów 
przemysłu spożywczego i ciężkiego.

najlepsza maszyna w swojej klasie 

sc6500 - samojezdne automaty szorująco-zbierające

• Szerokość czyszczenia do 1300 mm 
zapewnia maksymalną wydajność

• 256 litrowe zbiorniki pozwalają na 1.5 
godziny nieprzerwanej pracy

• Poziom hałasu wynoszący 70 
dB(A) pozwala na pracę w miejscach 
wrażliwych na hałas

• Zredukowane koszty obsługi ze 
względu na bezszczotkowy silnik 
napędu i wysokiej jakości przekłądnie

• Całkowita kontrola zużycia wody i de-
tergentów dzięki systemowu ECOFLEX 
(opcja)

• Dostępny w 4 różnych wariantach
• Uchylna kierownica i przejrzysty rozkład 

wskaźników na panelu zapewniają 
komfort pracy



TrackClean - zarządzanie flotą maszyn

...ŚLedŹ sWÓj sUkces

System TruckClean ułatwia zarządzanie flotą maszyn czyszczących i wspomaga ich optymalne wykorzystanie. Przez 24  
godziny na dobę użytkownik ma dostęp do informacji o jego maszynach za pośrednictwem dedykowanego www. Z tym  
systemem zarządzanie i kontrola floty i  jest niezwykle wydajna i prosta. 

niecH TWojA FLoTA PRzeMÓWi!
Narzędzie TrackClean pozwala tworzyć raporty, które po-
zwalają upewnić się, że działalność w zakresie czyszczenia 
przynosi efekty.  Otrzymujesz nie tylko dane o wydajności i 
skuteczności sprzętu, ale masz też możliwość przygotowania 
dostosowanych do własnych potrzeb raportów o wydajności, 
które pokazują, że każde zadanie w zakresie czyszczenia 
jest każdorazowo wykonywane terminowo.
System TrackClean monitoruje pracę floty i przekazuje dane 
o pracy sprzętu do zabezpieczonego systemu internetowego. 
Dane obejmują czas pracy maszyny, czas przestoju masz-
yny, porę dnia, kiedy wykonywana była każda czynność, 
położenie geograficzne maszyny oraz opcjonalnie mogą 
obejmować informacje o operatorze.

UWAGA! Program TrackClean różni się w zależności od kraju.

Prosimy skontaktować się z lokalnym Przedstawicielstwem Nilfisk w sprawie 

szczegółów. 

TWoje koRzyŚci
•  TrackClean rejestruje dane o pracy floty, zapewnia  

przejrzystość i zwiększa zyski
•  TrackClean pozwala na inteligentne zoptymalizowanie pro-

gramu czyszczenia, monitorowanie wydajności czyszczenia 
oraz obniżenie kosztów

•  Dostęp do portalu internetowego jest uzyskiwany za 
pośrednictwem komputera osobistego, tabletu lub  
smartfona zapewnia szczegółowy przegląd aktywności 
maszyny, aby pomóc osiągnąć dobre wyniki w zakresie 
czyszczenia

•  Dane są dostępne przez całą dobę przez 7 dni w tygod-
niu zapewniając możliwość optymalizacji rozmieszczenia 
maszyny i zminimalizowania przestojów

•  TrackClean powiadamia Cię, jeżeli maszyna nie wykonała 
czyszczenia jak zaplanowano. Pomaga to ograniczyć kosz-
ty napraw oraz przestojów

WszysTkie inFoRMAcje W zAsiĘGU RĘki PRzez 
cAłĄ dobĘ 7 dni W TyGodniU
Wykorzystując inteligencję narzędzia TrackClean możesz 
obecnie połączyć dane o pracy z wydajnością czyszczenia 
oraz zadowoleniem  klienta – pomoże to zagwarantować 
najlepsze możliwe czyszczenie przy jednoczesnej poprawie 
wydajności. System jest dostępny dla dowolnej maszyny do 
czyszczenia powierzchni napędzanej baterią lub silnikiem. 
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Track your equipment. 
Track your success.

Let your fleet do the talking.

Set a standard of total cleaning accountability.

Welcome to TrackClean—proven asset management technology 
designed to take the guesswork out of your cleaning operations 
and processes. Gone are the days of wondering if your business is 
optimized to deliver the best results for both you and your  
clients. TrackClean gives you 24/7 access to equipment  
operational data. That means you know exactly what’s happening, 
when it’s happening, and where it’s happening—with every 
connected machine so you can monitor, verify and improve  
your operational effectiveness.

With TrackClean, you don’t just receive data about equipment efficiency and 
effectiveness. You also have the ability to prepare customizable performance 
and productivity reports that demonstrate to your clients that every cleaning 
task is completed on time, every time.

With the optional Operator ID functionality, TrackClean provides precise  
details on who is using each machine and how effectively they are completing 
cleaning tasks. This ensures a high level of performance accountability and allows 
you to maximize the resources within your operation. In addition, TrackClean also 
provides early notification of issues and optional emergency call capabilities so 
service managers can mitigate costly repairs and downtime.

Stop assuming your cleaning business is optimized. Know it with TrackClean. 
Visit www.advance-us.com/TrackClean or call 1-888-XXX-XXXX.



Więcej informacji o automach wielofunkcyjnych www.nilfisk.pl

jednA MAszynA - WieLe zAsTosoWAŃ  

Gdy proces czyszczenia staje się trudnym wyzwaniem wówczas potrzebne są odpowiednie narzędzia do jego wykonania. 
Nilfisk oferuje gamę maszyn łączących w sobie funkcję zamiatania i mycia podłoży w jednym przejeździe po czyszczonej 
powierzchni. 

ideALnie doPAsoWAne do PoTRzeb
Nasze maszyny zamiatają, szorują i osuszają  w jednym 
przejeździe podłogi aż do 6200 m2/godz.
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń polecamy wersje 
bateryjne lub zasilane LPG. Pracę na zewnątrz wykonają 
maszyny zasilane benzyną lub dieslem. 

skUTeczne czyszczenie
Konstrukcja naszych maszyn ułatwia pracę, obsługę i 
konserwację. Każda z nich posiada funkcję zraszania mioteł 
eliminującą unoszenie się pyłu. Niektóre z nich wyposażone 
są również w system wysokiego rozładunku zbiornika na 
śmieci. 

WydAjnoŚĆ dziĘki WszecHsTRonnoŚci 
Duże powierzchnie zakładów przemysłowych i hal mag-
azynowych, parkingi, otoczenie centrów handlowych i 
targowych to z pewnością miejsca, gzie automaty szorują-
co-zbierająco-zamiatające doskonale się sprawdzą.
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Automaty zamiatająco-szorująco-zbierające
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dAne TecHniczne cs7000 1200LP LeV 
HybRid

cs7000 b cs7000 d Hybrid cs7000 LPG Hybrid

Źródło napędu silnika LPG-hybrid Battery D-hybrid LPG-hybrid
Prędkość maks. (km/h) 8.9 8.9 8.9 8.9
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.) 11080/7760 11080/7760 11080/7760 11080/7760
Wydajność zamiatania z 2 miotłami teoretyczna/
rzeczywista (m²/godz.)

13710/9600 13710/9600 13710/9600 13710/9600

Szerokość zamiatania (mm) 1540 1540 1540 1540
Szerokość szorowania (mm) 1245 1245 1245 1245
Min. promień skrętu (cm) 259/264 259/264 259/264 259/264
Zbiornik roztworu/nieczystości (l) 284/284 284/284 284/284 284/284
Pojemność zbiornika na śmieci (l) 198 198 198 198
Zbiornik paliwa (l) - - 35 -
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%) 17.6 17.6 17.6 17.6
Długość x szerokość x wysokość (cm) 262x122x150 262x122x150 262x122x150 262x122x150
Masa całkowita (GVW) (kg) 2121 2593 2058 2121
cecHy
Przechylany zbiornik nieczystości • • • •
Zmienny system opróżniania na dużej wysokości • • • •
Odcięcie wentylatora ssania • • • •
Otrząsacz filtra • • • •
Wychylny dek • • • •
Napęd hybrydowy • • •
Dysza ssąca • • • •
WyPosAŻenie sTAndARdoWe
FILTR GŁÓWNY SYNTETYCZNY 56510354 56510354 56510354 56510354
MIOTŁA GŁ.SPIRALNA PPL 0.5 33018858 33018858 33018858 33018858
MIOTŁA-BOCZNA PPL 56510707 56510707 56510707 56510707
FARTUCHY BOCZNE LINATEX KPL. 56510374 56510374 56510374 56510374
GUMY SSAWY LINATEX KPL. 56510371 56510371 56510371 56510371
AKUMULATOR  12V-76AH MONOBLOK ŻEL 80564310 80564310 80564310
ŻÓŁTE ŚWIATŁO OSTRZEGAWCZE 56510414 56510414 56510414 56510414
PODŁOKIETNIK 7-03-04250 7-03-04250 7-03-04250 7-03-04250
ALARM COFANIA 56305519 56305519 56305519 56305519
MATA PODŁOGOWA 56509994 56509994 56509994 56509994
nUMeR kATALoGoWy 56511564 56509005 56509004 56509003

CZYŚCIEJ, BARDZIEJ EKOLOGICZNIE, 
SPRYTNIEJ<br />Automat wielofunkcyjny 
Nilfisk CS7000 to nowy rozdział  historii 
maszyn do czyszczenia. To najbardziej 
ekonomiczne rozwiązanie zawdzięcza 
swój sukces obniżeniu kosztów 
użytkowania, redukcji zużycia paliwa i 
zmniejszeniu wpływu na środowisko.

Pierwszy automat z napędem hybrydowym

cs7000 - Automaty zamiatająco-szorująco-zbierające

• UNIKALNY: Pierwszy automat wielo-
funkcyjny z napędem hybrydowym.

• Zredukowane zużycie paliwa, znaczne 
ograniczenie kosztów eksploatacji

• INNOWACYJNY: nowy system filtracji, 
system zraszania mioteł DustGuard™, 
ruchomy dek szorujący

• ŁATWY W OBSŁUDZE I SERWISIE: 
systemy One Touch™, Max Access™ , 
No Tools™.

• WYJĄTKOWE FUNKCJE OPCJONA-
LNE : podgrzewanie wody do 55 C°, 
zestaw myjki wysokociśnieniowej (150 
bar)
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dAne TecHniczne cR1500 d cR1500 LPG cR1500 P

Źródło napędu silnika Diesel LPG Petrol
Prędkość maks. (km/h) 11 11 11
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.) 15070/10550 15070/10550 15070/10550
Szerokość zamiatania (mm) 1520 1520 1520
Szerokość szorowania (mm) 1370 1370 1370
Min. promień skrętu (cm) 305 305 305
Zbiornik roztworu/nieczystości (l) 380/380 380/380 380/380
Pojemność zbiornika na śmieci (l) 454 454 454
Zbiornik paliwa (l) 35 35 35
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%) 14 14 14
Długość x szerokość x wysokość (cm) 272x150x156 272x150x156 272x150x156
Masa całkowita (GVW) (kg) 2353 2353 2353
cecHy
Wersja ze szczotką tarczową • • •
Przechylany zbiornik nieczystości • • •
Automatyczne wyłączenie roztworu • • •
Filtr panelowy z otrząsaczem • • •
Wspomaganie kierowania • • •
Zamiatanie bezpośrednie • • •
Zmienny system opróżniania na dużej wysokości • • •
WyPosAŻenie sTAndARdoWe
FILTR PANELOWY 7-24-04046 7-24-04046 7-24-04046
MIOTŁA BOCZNA POLYFIBRE 2000 DCA 8-08-03107 8-08-03107 8-08-03107
MIOTŁA GŁÓWNA 8-08-03180 8-08-03180 8-08-03180
GUMY DYSZY 7765/CR1500 56514860 56514860 56514860
FARTUCHY BOCZNE 7765/CR1500 56514859 56514859 56514859
ŻÓŁTE ŚWIATŁO OSTRZEGAWCZE 56514876 56514876 56514876
nUMeR kATALoGoWy 56514854 56514852 56514850

Gdy występuje zapotrzebowanie na 
maszynę zdolną do wykonywania 
naprawdę ciężkiego czyszczenia 
przemysłowego, Nilfisk CR 1500 stanowi 
najlepszy wybór.

do najcięższych zadań

cR 1500 - Automaty zamiatająco-szorująco-zbierające

• 137 cm szerkości szorowania 152 cm 
szerokości zamiatania

• Prędkość robocza 11 km/h
• Zbiorniki o pojemności 380 l każdy
• Zbiornik na zamiatane nieczystości o 

pojemności 454 l
• Skrętne tylne koło zapewniające 

doskonałe i precyzyjne manewrowanie 
maszyną

• Regulowany nacisk szczotek dobiera-
ny do stopnia zabrudzenia lub stanu 
podłoża



Akcesoria do automatów wielofunkcyjnych
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osłonA RozbRyzGoWA
Zabezpiecza przed rozbryzgi-
waniem wody poza układ 
czyszczący

WĘŻyk do nAPełniAniA
Ułatwia zatankowanie zbiornika

LAMPA osTRzeGAWczA
Używana w maszynach z 
siedziskiem, ostrzega o 
obecności maszyny 

GUMy dyszy zbieRAjĄ-
cycH
Wykonane z różnych materiałów w 
zależności od przeznaczenia

dodATkoWy zesTAW ssĄcy
Wspomaga zbieranie brudnej wody 
przez ssawy. Stosowany gdy 
wymagane jest zwiększenie 
skuteczności zebrania wody z 
podłoża

zesTAWy RĘczne
Umożliwiają czyszczenie miejsc 
niedostępnych dla maszyny

siedzisko z PodłokieT-
NIKIEM 
Zwiększa komfort pracy 
operatora

zesTAW ecoflex
9 litrowy zbiornik zapewnia dokładne dozowanie środka czyszczącego i 
zmniejszenie kosztów

szczoTki   
cyLindRyczne
Do nierównych powierzchni
(dostępne różne modele)

szczoTki PłAskie 
Używane gdy podłoże jest 
wolne od drobnych śmieci

TRzyMAk PAdÓW
Używany do mocowania padów

PAdy szoRUjĄce
Dostępne różne typy w 
zależności od czyszczonego 
podłoża

PRosToWnik 
WbUdoWAny
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Akcesoria do automatów wielofunkcyjnych

FiLTR PAneLoWy
Element filtrujący zbiorniki 
zamiatarek

PodGRzeWAcz Wody i 
MyjkA WysokociŚnie 
-nioWA (oPcjA) - do
CS7000 - zwiększa  
możliwości maszyny

MioTłA bocznA
Służy do namiatania śmieci 
wzdłuż ściań, palet i innych 
przeszkód na ścieżkę zami-
atania miotły głównej

osłonA siedziskA  
oPeRAToRA
Zabezpiecza operatora  
podczas pracy

MioTłA GłÓWnA
Dostępna w różnych odmianach

zdejMoWAnA kLAPA 
zbioRnikA
Ułatwia dokładniejsze  
czyszczenie zbiornika

szczoTki szoRUjĄce
Szeroki wybór w zależności od 
zastosowania

zesTAW odbojnikÓW
Zabezpiecza narożniki maszyny

PRosToWnik
Do baterii kwasowych i 
żelowych

WTyki do PRosToWni-
kÓW

PRosToWnik o Wysokiej 
czĘsToTLiWoŚci

PROSTOWNIKI SĄ DOSTARCZANE W RÓŻNYCH ODMIANACH W ZALEŻNOŚCI OD BATERII, DO KTÓRYCH 
SĄ PRZEZNACZONE
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CZASEM POTRZEBNE JEST COŚ WIĘCEJ NIŻ
CZYSTA WODA.
POTRZEBNY JEST ECOFLEX.
Stoicie przed wyborem - czyszczenie z użyciem detergentu lub ekologiczne czyszczenie samą wodą? My
mówimy: jedno i drugie. Firma Nilfisk przewidując zmieniające się potrzeby rynku, doprowadziła
do perfekcji sztukę pogodzenia czyszczenia zmniejszającego negatywny wpływ na środowisko (Green
Cleaning) ze skutecznością systemów czyszczących. Wynikiem tego jest system Ecoflex - najbardziej
inteligentne rozwiązanie, idealnie łączące podejście ekologiczne z maksymalną wydajnością.

Przy uruchomieniu maszyny włącza 
się automatycznie tryb ekologiczny - 
czyszczenie z małym przepływem wody 
i bez detergentu. Można go jednak łatwo 
przestawić na właściwą intensywność, w 
tym zwiększyć moc czyszczenia, jednym 
przyciskiem.

Ecoflex umożliwia elastyczne podejście 
w zakresie wyboru metody czyszczenia 
w zależności od warunków pracy. 
Dzięki temu zużycie wody, chemii i 
energii może być lepiej kontrolowane 
co w rezultacie przynosi konkretne 
oszczędności.

Różne obiekty wymagają różnego 
czyszczenia. Stosując odpowiednią 
kombinację nacisku szczotek, ilości 
wody i detergentu, system Ecoflex™  
stanowi profesjonalne i proekologiczne 
rozwiązanie dla czyszczenia różnego 
zanieczyszczeń. System Ecoflex™ 
pozwala na bardzo łatwe przełączanie 
pomiędzy różnymi poziomami 
intensywności czyszczenia podczas 
jednego przejazdu maszyny.  

ecoFLeX

- ekoLoGicznie

oszczĘdnie PełnA eLAsTycznoŚĆ
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Ecoflex video

jeden przycisk - wiele korzyści

Czas to pieniądz - a obecne zapotrzebowanie na oszczędność i wysokie standardy wymagają rozwiązania, które jest 
ekonomiczne, elastyczne a także przyjazne dla użytkownika. System Ecoflex™ łączy w sobie oszczędne rozwiązania i 
świadomość ekologiczną. Cenne zasoby są oszczędzane dzięki możliwości elastycznej zmiany ustawień maszyny za 
pomocą jednego przycisku, które można łatwo dostosować do różnych rodzajów twardych powierzchni podczas jednego 
przejazdu. 

ekoLoGicznie
Niskie zużycie w trybie czyszzcenia ekologicznego do
codziennej pracy.

eLAsTycznoŚĆ
Możliwość dobrania parametrów czyszczenia spośród
5 możliwych kombinacji.

jednoMinUToWe zWiĘkszenie Mocy
Jednym przyciskiem zwiększa się wartości parametrów
takich jak nacisk szczotek oraz ilość wody i detergentu
- do cięższych zabrudzeń.

Więcej o systemie Ecoflex na stronie www.nilfisk.pl
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baterie trakcyjne

Uzupełnieniem szerokiej gamy maszyn Nilfisk jest bogata oferta baterii zasilających. Zostały one wybrane ze względu na jakość, 
wytrzymałość i minimalne potrzeby obsługi. Główną cechą określająca baterię jest jej pojemność wyrażana w amperogodzinach 
(A/h). Pojemność baterii przedstawiana w ofercie Nilfisk jest zgodna ze europejskimi standardami (A/5h). Zalecamy, aby do 
naszych maszyn stosować baterie przedstawione w ofercie Nilfisk ze względu na najlepsze dopasowanie ich chatakterystyk do 
potrzeb zasilania maszyn.  

RodzAje bATeRii:

bATeRie kWAsoWe / MokRe
Baterie kwasowe to baterie, w których płytki ołowiowe zalane 
są kwasem siarkowym. W trakcie pracy baterii dochodzi 
do przemiany energii chemicznej na energię elektryczną a 
wynikiem jest powstanie prądu elektrycznego.
Żywotność baterii mierzona jest w tzw. cyklach stanowią-
cych sekwencje rozładowania i naładowania baterii. Baterie 
kwasowe przeznaczone są na 800 - 1500 cykli (rozładowanie/
naładowanie).
W trakcie ładowania baterii kwasowych następuje emisja 
gazu, w związku z tym  konieczne jest regularne uzupełni-
anie poziomu elektrolitu a ładowanie  należy przeprowadzać 
w dobrze wentylowanych pomieszczeniach specjalnie 
przeznaczonych do tego celu.

bATeRie ŻeLoWe / bezobsłUGoWe
Drugim rodzajem baterii są baterie żelowe, w których zamiast 
płynu pomiędzy ołowianymi elementami zastosowany jest 
elektrolit żelowy.
Nazywane są one bezobsługowymi ze względu brak konie-
czności dolewania elektrolitu. Pomimo podobnych gaba- 

rytów co baterie kwasowe, baterie żelowe mają mniejszą 
pojemność oraz krótszą żywotność a także są o ok. 30-40 % 
droższe.
 
W porównaniu z bateriami kwasowymi zaletami baterii 
żelowych są:

- brak konieczności uzupełniania elektrolitu
- mniejsze zużycie energii podczas ładowania
- brak niebezpieczeństwa rozlania się kwasu 
-  znacznie mniejsza emisja gazów podczas procesu  

ładowania - nie potrzeba specjalnych pomieszczeń

cykL ŻyciA bATeRii 
1 cykl życia baterii to sekwencja jej ładowania i rozładowa-
nia . Żywotność baterii określana jest przez ilość możliwych 
do wykonania cykli. Na skrócenie żywotności ma wpływ 
niedokładne ładowanie polegające na przerywaniu procesu 
ładowania przed jego zakończeniem. Użycie baterii nie naład-
owanej do końca niszczy jej wewnętrzną strukturę i pogarsza 
jej właściwości. Żywotność baterii jest najważ-
niejszym wyznacznikiem jej jakości i przydatności do 
napędzania maszyn czyszczących. 
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Pady nilfisk eco brilliance

RenoWAcjA PodłoGi W 4 kRokAcH 

RodzAje PAdÓW eco bRiLLiAnce

kRok 1 – GRUboziARnisTy – czeRWony
Używaj pada czerwonego do usuwania starych 
i zużytych powierzchni, pozostawiając czystą 
matową powierzchnię.

kRok 3 – deLikATny – ŻÓłTy
Używaj żółtego pada do codziennego 
czyszczenia, do usuwania brudu i zadrapań. 
Powierzchnia pozostaje  satynowa i łatwa do 
utrzymania w czystości. Renowację można tu 
przerwać, ale nadal używać żółtego padu w 
codziennym czyszczeniu, aby zachować taki 
stan powierzchni.

kRok 2 –  ŚRedniA – niebieski
Używaj pada niebieskiego aby przygotować 
powierzchnię, pozostawiając ją czystą lecz o 
mniej matowym wykończeniu

kRok 4 – bARdzo deLikATny – zieLony
Używaj zielonego pada do codziennego 
czyszczenia i usuwania brudu i zadrapań i 
otrzymania lśniącej powierzchni. 
Dla uzyskania wysokiego połysku można 
używać zielonego pada na sucho z  
wysokoobrotową maszyną jednotarczową. 
Utrzymanie wysokiego połysku może 
wymagać dodatkowych nakładów pracy jeżeli 
codzienny ruch na danej powierzchni jest 
intensywny.

ReGeneRUj PodłoGi PodczAs codzienneGo czyszczeniA i oszczĘdzAj nA koszTAcH
Wykorzystując system padów Nilfisk Eco Brilliance możesz odświeżyć podłogi podczas codziennego 
czyszczenia. Używaj 4 padów w 4 krokach, aby osiągnąć efekt czystej i lśniącej powierzchni.  
4 kroki należy powtarzać w ten sam sposób i korygować kolejność, aby osiągnąć jak najlepsze 
wyniki. 
Korzystanie z systemu Eco Brilliance firmy Nilfisk do odświeżania podłóg podczas codziennego 
czyszczenia pozwoli zaoszczędzić na kosztach i ograniczyć czas wyłączenia z użycia danej  
powierzchni. System 4 padów może też być stosowany do intensywnej renowacji podłóg, ale 
zwiększy to czas przestoju powierzchni. Przed odświeżeniem podłogi należy uwzględnić rozkład 
dziennego ruchu w tym obszarze. 
Jeżeli dzienny ruch jest intensywny, należy rozważyć jak lśniąca ma być podłoga, ponieważ wyższy 
połysk wymaga dodatkowej konserwacji.

LePsze Wyniki
Pady Eco Brilliance firmy Nilfisk pozwalają nie tylko oszczędzić czas, ale są też przyjazne dla środowiska i dają lepsze efekty w 
porównaniu z tradycyjnymi padami. Metoda renowacji została opracowana dla podłóg kamiennych lub betonowych, ale daje też 
świetne wyniki na innych rodzajach podłóg, takich jak powierzchnie z tworzyw sztucznych, linoleum lub powierzchnie polerowane. 
Najlepiej nadaje się do obiektów handlowych, restauracyjnych, a także innych obszarów o dużym natężeniu ruchu, które wymagają 
nie tylko czystości, ale także lśniącej, atrakcyjnej powierzchni.

czysTsze ŚRodoWisko i doskonAły eFekT
Połączenie padów i czystej wody daje doskonałe wyniki czyszczenia i minimalizuje wpływ na środowisko.  Na obszarach o dużym 
zabrudzeniu lub w strefach produkcyjnych można w razie potrzeby dodać detergent. Prawie wszystkie urządzenia szorująco-
zbierające firmy Nilfisk można wyposażyć w układ dozowania Ecoflex do czyszczenia samą wodą, pozwalający na dodawanie 
detergentu w razie konieczności.

• Odświeżanie starych i zużytych podłóg i przywracanie im blasku.
• Odświeżanie podłóg odbywa się na bardziej ekonomicznym poziomie.
• Prosty system do renowacji podłóg podczas codziennego czyszczenia.
• Polerowanie podłogi do pożądanego poziomu

jAk UzyskAĆ czysTe LŚniĄce PodłoGi?
Aby uzyskać czyste i lśniące podłogi należy używać 4 kolorów padów w 4 krokach renowacji. W kroku 1 czerwony pad musi 
przejść po tej samej powierzchni od 6 do 10 razy, w zależności od stanu podłogi przed przejściem do kolejnego kroku. Wszystkie 
kroki muszą zostać wykonane na mokro, a woda musi zostać usunięta pomiędzy poszczególnymi krokami. Do dużych powierzchni  
sugeruje się zastosowanie automatu szorująco-zbierającego. Natomiast w przypadku powierzchni mniejszych wystarczy maszyna 
jednotarczowa i odkurzacz sucho-mokro.

PoTRzebny jesT Wysoki Połysk?
Jeżeli wymagany jest wysoki połysk podłogi, zielony pad z kroku 4 może zostać użyty na sucho z froterką lub wysokoobrotową 
polerką o obrotach 300-2000 obrotów na minutę. Uzyskamy czystą powierzchnię o bardzo wysokim połysku. Aby utrzymać taki 
poziom może okazać się konieczne zwiększenie codziennej konserwacji, w zależności od dziennego natężenia ruchu.



Pady nilfisk eco 

70

Pad niebieski - czyszczenie
Niebieski pad ECO wykonany z poliestrowych włókien przeznaczony jest do czyszczenia na mokro w 
średnio ciężkich warunkach. Używany z neutralnymi detergentami do usuwania starych powłok ochron-
nych. Może być używany również do  szorowania zabrudzonych podłoży np. betonowych z wykorzystan-
iem odpowiedniego detergentu. Zalecany do urządzeń o prędkości obrotowej do 350 obr/min.

Pad bRĄzoWy - usuwanie powłok
Brązowy pad ECO wykonany z włókien poliestrowych przeznaczony jest do średniej ciężkości prac 
związanych z usuwaniem powłok. Używany z odpowiednim środkiem chemicznym do usuwania starych 
powłok zabezpieczających. Do stosowania w maszynach o prędkości obrotowej szczotki/pada do 350 obr/
min.

Pad zieLony - szorowanie
Zielony pad ECO wykonany z włókien poliestrowych przeznaczony jest do dogłębnego szorowania 
podłoży. Skutecznie usuwa brud i ślady obuwia z zabrudzonych podłóg. Zalecany do urządzeń o 
prędkości obrotowej do 350 obr/min.

Pad czARny - usuwanie powłok
Czarny pad ECO wykonany z poliestrowych włókien przeznaczony jest do cięższych warunków 
niż pad brązowy.  Używany z odpowiednim środkiem chemicznym do usuwania starych powłok 
zabezpieczających. Zalecany do urządzeń o prędkości obrotowej do 350 obr/min.

Pad jAsny bRĄz - lekkie polerowanie
Jasnobrązowy pad ECO wykonany z poliestrowych włókien przeznaczony jest do czyszczenia i lekkiego 
polerowania podłóg. Usuwa zabrudzenia i nadaje powierzchni połysk. Przeznaczony do urządzeń o 
prędkości obrotowej szczotki/pada do 800 obr/min.

Pad czeRWony - lekkie polerowanie
Czerwony pad ECO wykonany z poliestrowych włókien przeznaczony jest (podobnie jak pad 
jasnobrązowy) do czyszczenia i lekkiego polerowania podłóg. Usuwa zabrudzenia i nadaje powierzchni 
połysk. Przeznaczony do urządzeń o prędkości obrotowej szczotki/pada do 800 obr/min.

ReMoVeR - do polerek wysokoobrotowych
Pad ECO REMOVER wykonany z poliestrowych włókien przeznaczony jest do polerowania podłoży na 
wysoki połysk. Specjalne formowanie włókien w padzie pozwala polerować i usuwać ślady np. butów 
podczas jednego przejścia po powierzchni. Zalecany do maszyn o prędkości obrotowej do 3000 obr/min.

Pad biAły - polerowanie
Biały pad ECO wykonany z poliestrowych włókien przeznaczony jest do polerowania podłóg. Używany 
do pracy na sucho lub z mgiełką wodną, pozostawia wysoki połysk i nadaje podłodze świeży wygląd. 
Zalecany do urządzeń o prędkości obrotowej do 1000 obr/min.

Pady ECO to nowy produkt, którego powstaniu przyświecała idea ochrony środowiska. Dostępne są one w 8 wariantach 
przeznaczonych do utrzymania czystości najbardziej popularnych powierzchni twardych, takich jak lastryko, kamień naturalny, 
beton, winyl i posadzki epoksydowe. Są one wyjątkowe, ponieważ wykonane są w 100% z surowców wtórnych. Do ich produkcji 
wykorzystywana jest soda i przetworzone butelki PET!
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Więcej informacji o maszynach Nilfisk Outdoor na stronie www.nilfisk-outdoor.com

Pad niebieski - czyszczenie
Niebieski pad ECO wykonany z poliestrowych włókien przeznaczony jest do czyszczenia na mokro w 
średnio ciężkich warunkach. Używany z neutralnymi detergentami do usuwania starych powłok ochron-
nych. Może być używany również do  szorowania zabrudzonych podłoży np. betonowych z wykorzystan-
iem odpowiedniego detergentu. Zalecany do urządzeń o prędkości obrotowej do 350 obr/min.

Pad bRĄzoWy - usuwanie powłok
Brązowy pad ECO wykonany z włókien poliestrowych przeznaczony jest do średniej ciężkości prac 
związanych z usuwaniem powłok. Używany z odpowiednim środkiem chemicznym do usuwania starych 
powłok zabezpieczających. Do stosowania w maszynach o prędkości obrotowej szczotki/pada do 350 obr/
min.

Pad zieLony - szorowanie
Zielony pad ECO wykonany z włókien poliestrowych przeznaczony jest do dogłębnego szorowania 
podłoży. Skutecznie usuwa brud i ślady obuwia z zabrudzonych podłóg. Zalecany do urządzeń o 
prędkości obrotowej do 350 obr/min.

Pad czARny - usuwanie powłok
Czarny pad ECO wykonany z poliestrowych włókien przeznaczony jest do cięższych warunków 
niż pad brązowy.  Używany z odpowiednim środkiem chemicznym do usuwania starych powłok 
zabezpieczających. Zalecany do urządzeń o prędkości obrotowej do 350 obr/min.

Pad jAsny bRĄz - lekkie polerowanie
Jasnobrązowy pad ECO wykonany z poliestrowych włókien przeznaczony jest do czyszczenia i lekkiego 
polerowania podłóg. Usuwa zabrudzenia i nadaje powierzchni połysk. Przeznaczony do urządzeń o 
prędkości obrotowej szczotki/pada do 800 obr/min.

Pad czeRWony - lekkie polerowanie
Czerwony pad ECO wykonany z poliestrowych włókien przeznaczony jest (podobnie jak pad 
jasnobrązowy) do czyszczenia i lekkiego polerowania podłóg. Usuwa zabrudzenia i nadaje powierzchni 
połysk. Przeznaczony do urządzeń o prędkości obrotowej szczotki/pada do 800 obr/min.

ReMoVeR - do polerek wysokoobrotowych
Pad ECO REMOVER wykonany z poliestrowych włókien przeznaczony jest do polerowania podłoży na 
wysoki połysk. Specjalne formowanie włókien w padzie pozwala polerować i usuwać ślady np. butów 
podczas jednego przejścia po powierzchni. Zalecany do maszyn o prędkości obrotowej do 3000 obr/min.

Pad biAły - polerowanie
Biały pad ECO wykonany z poliestrowych włókien przeznaczony jest do polerowania podłóg. Używany 
do pracy na sucho lub z mgiełką wodną, pozostawia wysoki połysk i nadaje podłodze świeży wygląd. 
Zalecany do urządzeń o prędkości obrotowej do 1000 obr/min.

siłA, Moc, WszecHsTRonnoŚĆ

Od pomysłu do efektu końcowego oddział Nilfisk Outdoor opracowuje wszystkie produkty z pełnym zaangażowaniem i oddani-
em. Ciągle dążymy do tworzenia rozwiązań dla konkretnych wymagań  i potrzeb naszych Klientów.

MAszyny WieLoFUnkcyjne: 
Modele City Ranger 3500, City Ranger 2250 i Park Ranger 
2150 opracowano w ścisłej współpracy z naszymi Klientami, 
z myślą o stworzeniu jednego urządzenia do całorocznego 
utrzymywania czystości na terenach zewnętrznych.

Klienci wysoko postawili poprzeczkę oczekując:
- dużej zdolności manewrowej,
- wydajności,
- wszechstronności (praca przez cały rok),
- możliwości szybkiej wymiany akcesoriów,
- dobrej widoczności z kabiny operatora, 
-  niezawodności i opłacalności związanej z nakładem  

inwestycyjnym oraz pracą urządzenia. 

Połączenie sytemu hydrauliki z kompaktową budową 
zaowocowało powstaniem wszechstronnych i mocnych 
urządzeń. Jeden pojazd bazowy pracuje z różnymi akceso-
riami przez 4 pory roku, skutecznie czyszcząc nawet wąskie 
powierzchnie.

Wysoki stopień możliwości wykorzystania maszyny – w prak-
tyce przez pełne 365 dni w roku – w połączeniu z niezawod-
nością czynią nasze maszyny wyjątkowo ekonomicznymi 
w użyciu, pozwalając zachować koszt utrzymania terenów 
zewnętrznych w atrakcyjnej i konkurencyjnej stawce za metr 
kwadratowy.

zAMiATARki dRoGoWe:
Zamiatarki drogowe Nilfisk charakteryzują się dużą mocą 
ssania i silnym strumieniem powietrza, umożliwiającym 
zbieranie butelek, kamieni oraz innych ciężkich przedmiotów, 
bez ryzyka zatkania.  
Co więcej, hydraulicznie sterowana klapa gwarantuje, że 
urządzenie zbiera przedmioty bez blokowania wlotu ssawy. 
Pojemność zbiorników na zanieczyszczenia mieści się w 
zakresie od 500 do 1300 litrów, a duże zbiorniki na wodę 
znacznie wydłużają czas pracy. 
Wszystkie urządzenia wyposażono w kosze samowyładow-
cze ze stali nierdzewnej, co wydłuża żywotność maszyn.
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sprytne rozwiązania techniczne i niezawodność to znak rozpoznawczy marki nilfisk - dział outdoor 
Nilfisk Outdoor nie uznaje kompromisów wobec technologi i jakości materiałów, z których produkuje urządzenia. Stworzony 
system praktyk produkcyjnych począwszy od zamówienia podzespołów - na testach gotowych maszyn skończywszy  
pozwala mieć pewność, że Klienci otrzymują maszyny o najwyższej jakości i wydajności. 

Tabela doboru produktów

zamiatarki drogowe MAszyny WieLoFUnkcyjne
Park Ranger 2150 City Ranger 2250 City Ranger 3500

POJAZD PRZEGUBOWY • • •

NAPĘD NA 4 KOŁA • • •

POJAZD WIELOFUNKCYJNY • • •

SZYBKA WYMIANA OSPRZĘTU • • •

KLIMATYZACJA •
(Opcja) •

OGRZEWANIE KABINY • • •

OŚWIETLENIE • • •

SILNIK STEP III-A • • •

cecHy zAMiATARki

ZINTEGROWANY WĄŻ SSĄCY • •

ZBIORNIK ODPORNY NA KOROZJĘ • • •

WYSOKIE OPRÓŻNIANIE • • •

3 MIOTŁA (OPCJA) •
(Opcja)

•
(Opcja)

•
(Opcja)

4 MIOTŁA (OPCJA) •
(Opcja)

DODATKOWY WĄŻ SSĄCY •  
(Opcja) • •  

(Opcja)

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA •
(Opcja)

•
(Opcja)

RECYKLING WODY •

KAMERA Z TYŁU POJAZDU •  
(Opcja)

•  
(Opcja)

KAMERA Z TYŁU POJAZDU I PRZY 
WLOCIE WĘŻA SSĄCEGO

•  
(Opcja)

zamiatarki drogowe MAszyny WieLoFUnkcyjne
Park Ranger 2150 City Ranger 2250 City Ranger 3500

CENTRA HANDLOWE • • •

CHODNIKI, DROGI WEWNĘTRZNE • • •

PLACE • • •

TERENY UCZELNI • • •

OGRODY ZOOLOGICZNE • • •

PARKI • • •

TERENY PRZEMYSŁOWE • • •

PARKINGI • • •

STADIONY • • •

OTOCZENIE CENTRÓW ROZRYWKI • • •

TORY WYŚCIGOWE • • •

LOTNISKA / DWORCE • • •

ZEWNĘTRZNE TERENY FABRYK • •

OGRANICZONE POWIERZCHNIE • •

CENTRA LOGISTYCZNE • • •

CMENTARZE •

sugerowane obszary zastosowania

Funkcje / zalety
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• Przegubowy; i kompaktowa budowa
• O mocy 28 KM i z napędem na cztery koła
• Szybka wymiana akcesoriów – poniżej 4 minut
• Akcesoria zaprojektowane i produkowane przez Nilfisk 

Urządzenie Park Ranger 2150 to podstawowa maszyna przystosowana do całorocznej pracy. 
Przegubowa i o szerokości zaledwie 1 metra, użyteczna maszyna Park Ranger zapewnia 
niezwykłą skuteczność nawet w najciaśniejszych miejscach. Łatwa w manewrowaniu dzięki 
wspomaganiu kierownicy i zaledwie 1,5 metrowemu promieniowi skrętu. Napęd na cztery koła i 
moc 28 KM zapewniają odpowiednią siłę i przyczepność w każdych warunkach roboczych. 

dostępne akcesoria: Moduł zamiatający z 2 lub 3 miotłami, Wąż ssący, Kosiarka mieląca, 
Krawędziarka, Przechylna łyżka transportowa, Przyczepka-wywrotka, Pług do śniegu, Dmucha-
wa do śniegu, Piaskarka i rozrzutnik soli.

dAne TecHniczne Park Ranger 2150

Rodzaj napędu Diesel 21kW (28Hp)

Prędkość maksymalna (km/h) 16 

Wydajność pracy teoretyczna/praktyczna (m2/h) 12000/8000

Szerokość robocza z 2 miotłami bocznymi (mm) 1200

Szerokość robocza z 3 miotłami bocznymi (mm) 1660

Maksymalne pochylenie terenu (%) 40.5

Pojemność zbiornika na wodę (l) 100

Pojemność kontenera (l) 450

Wysokość maszyny z kabiną (cm) 193.5

Długość x Szerokość x Wysokość (cm) 222.5x101.5x193.5

Ciężar (kg) 610

Żadne zadanie nie jest zbyt trudne dla tego urządzenia 

Park Ranger 2150 
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city Ranger 2250

• Przegubowy; kompaktowa budowa
• Moc 35 KM i napęd na cztery koła
• Szybka zmiana akcesoriów – w ciągu 1 minuty
• Akcesoria produkowane przez Nilfisk
• Łatwa i prosta obsługa
• 
City Ranger 2250 to użyteczna maszyna z pełnym kompletem akcesoriów dostosowanych 
do różnorodnych potrzeb użytkowników, umożliwiających całoroczną pracę na terenach 
zewnętrznych. Zamiatanie wiosną i jesienią, koszenie trawy latem a zimą odśnieżanie i po-
sypywanie solą oraz piaskiem. City Ranger 2250 to urządzenie sprawdzone na rynku, wysoko 
cenione przez profesjonalistów. 

Zaprojektowane pod kątem wszechstronnego działania, przyjazne użytkownikowi urządzenie 
jest niezawodne i bardzo wygodne w pracy. dostępne akcesoria: Moduł zamiatający z 2,3 lub 
4 miotłami, Wąż ssący, Myjka ciśnieniowa, Kosiarka mieląca, Kosiarka bijakowa, Krawędziarka, 
Przechylna łyżka transportowa, Przyczepka-wywrotka, Pług do śniegu, Dmuchawa do śniegu, 
Piaskarka i rozrzutnik soli.

Urządzenie do całorocznej pielęgnacji terenów miejskich

dAne TecHniczne City Ranger 2250

Rodzaj napędu Diesel 26.5kW (35Hp)

Prędkość maksymalna (km/h) 20

Wydajność pracy teoretyczna/praktyczna (m2/h) 12000/8000

Szerokość robocza z 2 miotłami bocznymi (mm) 1200

Szerokość robocza z 3 miotłami bocznymi (mm) 1650

Szerokość robocza z 3 miotłami bocznymi (mm) 2100

Maksymalne pochylenie terenu (%) 36.5

Pojemność zbiornika na wodę (l) 100

Pojemność kontenera (l) 500

Wysokość maszyny z kabiną (cm) 196

Długość x Szerokość x Wysokość (cm) 240x107x196

Ciężar (kg) 970
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city Ranger 3500 

• Przegubowy; kompaktowa budowa
• Moc 51 KM i napęd na cztery koła
• Dopuszczalna masa całkowita 3500 kg
• Prędkość transportowa do 38 km/h
• Szybka zmiana osprzętu – w 10 minut – najszybsza w tej klasie maszyn!
• 
City Ranger 3500 to zamiatarka idealna. Z dużym zbiornikiem o pojemności 1,4 m3 w 
połączeniu z szerokością zamiatania od 1,3 do 3,1 m doskonale nadaje się do prac komunal-
nych.  Opróżnianie zbiornika na wysokości 1,6 m, dodatkowy wąż ssący oraz szeroka gama 
dodatkowych akcesoriów czynią z City Ranger 3500 wydajną maszyną komunalną.

dostępne akcesoria: Moduł zamiatający z 2 lub 3 miotłami, Wąż ssący, Myjka ciśnieniowa, 
Miotła do chwastów, Myjka do ulic, Pług do śniegu, Miotła do śniegu, Piaskarka i rozrzutnik soli.

dAne TecHniczne city Ranger 3500

Rodzaj napędu Diesel 36.3 kW (49Hp)

Prędkość maksymalna (km/h) 38

Wydajność pracy teoretyczna/praktyczna (m2/h) 36000/24000

Szerokość robocza z 2 miotłami bocznymi (mm) 1300-2400

Szerokość robocza z 3 miotłami bocznymi (mm) 3100

Maksymalne pochylenie terenu (%) 18.5

Pojemność zbiornika na wodę (l) 210

Pojemność kontenera (l) 1400

Wysokość maszyny z kabiną (cm) 190

Długość x Szerokość x Wysokość (cm) 408.1 X 113 X 190

Ciężar (kg) 1800

Połączenie mocy z elastycznością wielozadaniowej maszyny 
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Akcesoria do maszyn komunalnych

zesPÓł zAMiATARki

zbioRnik nA TRAWĘ

noŻyce do ŻyWoPłoTÓW

szczoTkA do cHWAsTÓW

kosiARkA bijAkoWA

łyŻkA czołoWA

UkłAd koszĄcy 100 cM

kRAWĘdziARkA

skRzyniA 
łAdUnkoWA

UkłAd koszĄcy 160 cM

zesTAW do zbieRAniA 
LiŚci

PRzyczePkA GRAbie do ŚcieŻek 
ŻWiRoWycH

dek szoRUjĄcy

UkłAd koszĄcy  
120 cM

RozsieWAcz soLi / 
PiAskU
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Akcesoria do maszyn komunalnych

LeMiesz łAMAny

PosyPyWARkA  
WALcoWA

PosyPyWARkA  
TALeRzoWA

MioTłA do ŚnieGU 
(nAPĘd cenTRALny)

LeMiesz PRosTy

MioTłA do ŚnieGU dMUcHAWA do ŚnieGULeMiesz LeMiesz łAMAny
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zamiatarki

Więcej informacji o zamiatarkach na stronie www.nilfisk.pl

WyTRzyMAłe, soLidne i WydAjne
Zamiatarki to urządzenia, które mechanicznie zbierają zanieczyszczenia a dzięki zastosowaniu wydajnych systemów filtracji 
kontrolują poziom zapylenia podczas pracy. Nilfisk dzięki szerokiej gamie produktów i akcesoriów jest w stanie zaoferować 
odpowiednią zamiatarkę ściśle odpowiadającą Państwa potrzebom. Nie ma znaczenia, czy wymagane jest urządzenie  
prowadzone, czy też maszyna z miejscem dla operatora lub też jaka powinna być technika pracy. Nasi specjaliści dobiorą 
maszynę dopasowaną do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.

ReGULAcjA bez UŻyciA nARzĘdzi
W naszych zamiatarkach wszystkie części podlegające zuży-
ciu podczas eksploatacji można wymienić bez konie-
czności użycia narzędzi. Do takich zużywających się części 
należą: miotły walcowe, miotły boczne i oczywiście jednostka 
filtracyjna. Ustawienie walców zamiatających można w łatwy 
sposób dopasować do właściwości podłogi, wykonując tylko 
kilka ruchów ręką. Dzięki temu unikamy poszukiwania właści-
wego klucza do śrub!

sysTeM dUsTGUARdTM

System DustGuardTM z dyszami , które natryskują drobną 
mgiełkę na miotły, pozwala uzyskać zachować powierzchnię 
roboczą wolną od pyłu.

WydAjnA FiLTRAcjA
System oczyszczania powietrza w zamiatarkach obejmuje 
efektywne pochłanianie pyłu, zakończone filtracją, odby-
wającą się poprzez filtr o dużej powierzchni - kasetowy lub 

kieszeniowy. Odpowiednio do zastosowań mają Państwo do 
dyspozycji różne rodzaje filtrów np. pokryte warstwą poli-
estrową, które wykazują w wilgotnym otoczeniu znacznie 
dłuższy okres trwałości. Filtry czyszczone są za pomocą 
otrząsacza , którego parametry pracy dobrane są do  
wielkości filtra zastosowanego w maszynie.

MioTły do RÓŻnycH zAdAŃ
Szeroka gama osprzętu firmy Nilfisk obejmuje wiele różnych 
rodzajów mioteł zamiatających i oferujących naszym Klien-
tom najbardziej efektywne rozwiązania do konkretnych 
zadań.
Dodatkowy osprzęt do zamiatarek występujący jako opcja to 
m.in: światła ostrzegawcze, oświetlenie robocze, koła z ma-
teriałów nie pozostawiających śladów, zadaszenia (osłony) 
ochraniające operatora, a także kabiny operatora z ogrze-
waniem.
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dAne TecHniczne sM 800

Źródło napędu silnika Manual
Wydajność zamiatania z 1 miotłą boczną teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.) -
Wydajność zamiatania z 2 miotłami teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.) 3360/1680
Szerokość robocza z 2 miotłami bocznymi (mm) 840
Pojemność zbiornika na śmieci (l) 34
Długość x szerokość x wysokość (cm) 130x84x103
Ciężar roboczy (kg) 16
cecHy
Składany uchwyt do transportowania •
Duże koła i wygodny uchwyt •
Zbiornik do zbierania odpadów •
Regulowany uchwyt •
Miękki uchwyt •
WyPosAŻenie sTAndARdoWe
MIOTŁA BOCZNA 1463623000
MIOTŁA GŁÓWNA NYLON 1465201000
nUMeR kATALoGoWy 9084801010

Zamiatarka ręczna SM 800 nadaje się 
do pracy na obszarach, gdzie występują 
ograniczenia w postaci np. palet, regałów 
itp. przeszkód. Zbiera kawałki papieru, 
drobny pył a nawet małe śrubki i kapsle. 
Można nią pracować zarówno wewnątrz 
pomieszczeń jak i na powierzchniach 
zewnętrznych.

solidna i wytrzymała zamiatarka ręczna

sM 800 - zamiatarki prowadzone

• Przerzutowy system zamiatania z 2 
miotłami cylindrycznymi doskonale 
radzi sobie z zamiatanymi materiałami

• Obrotowe kółka przednie umieszczone 
za miotłami bocznymi poruszają się po 
czystej powierzchni, są zabezpieczone 
przed uderzeniami i zatarciem

• Ergonomiczny uchwyt z miękką 
rękojeścią pozwala na komfortową 
pracę

• Lekka i przyjemna praca, bez spalin i 
hałasu

• Solidna konstrukcja, idealna do prac 
wewnątrz i na zewnątrz obiektów
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dAne TecHniczne sW750

Źródło napędu silnika Battery 12V
Prędkość maks. (km/h) 4
Wydajność zamiatania z 1 miotłą boczną teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.) 2880/1730
Szerokość robocza z prawą miotłą boczną (mm) 720
Szerokość robocza z 2 miotłami bocznymi (mm) -
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 59
Pojemność zbiornika na śmieci (l) 60
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%) 20
Długość x szerokość x wysokość (cm) 99x80x110
Ciężar roboczy (kg) 68
cecHy
Diodowy wskaźnik naładowania akumulatora •
Kompaktowa konstrukcja •
Zamiatanie bezpośrednie •
Koła trakcyjne, które nie pozostawiają śladów •
Regulowany uchwyt •
Ręczny otrząsacz filtra •
WyPosAŻenie sTAndARdoWe
FILTR GŁÓWNY POLIESTROWY KPL. 1463161000
MIOTŁA GŁÓWNA D200X500 PPL 0.3 146 3015 000
MIOTŁA BOCZNA D109X315 PPL0.5 146 3035 000
AKUMULATOR  12V 49AH AGM MONOBLOK 1464483000
PROSTOWNIK WEWN. 12V 6A 146 3051 000
nUMeR kATALoGoWy 908 4701 010

Ta zasilana bateryjne zamiatarka prow-
adzona przez operatora jest wszech-
stronnym urządzeniem przeznaczonym 
do codziennego zamiatania powierzchni 
takich jak parkingi, ścieżki w parkach, 
korty tenisowe, centra handlowe lub stacje 
benzynowe.

Prawdziwy komfort zamiatania

sW 750 - zamiatarki prowadzone z napędem

• Wydajność teoretyczna do 2 900 m2 na 
godzinę

• Bardzo niski poziom hałasu
• Dostarczana z wbudowaną ładowarką, 

bateriami (46 Ah) oraz miotłami: główną 
i boczną

• Miotły posiadają regulację docisku
• Standardowe baterie pozwalają 

pracować do 2 godzin
• Dostępne są opcjonalne baterie 77 Ah 

wydłużające czas pracy do 3,5 godzin
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dAne TecHniczne sW900 b sW900 P

Źródło napędu silnika Battery Petrol
Prędkość maks. (km/h) 4.5 4.5
Wydajność zamiatania z 1 miotłą boczną teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.) 3715/2230 3715/2230
Wydajność zamiatania z 2 miotłami teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.) 4725/2835 4725/2835
Szerokość robocza z prawą miotłą boczną (MM) 825 825
Szerokość robocza z 2 miotłami bocznymi (MM) 1050 1050
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 70 78
Pojemność zbiornika na śmieci (l) 60 60
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%) 20 20
Długość x szerokość x wysokość (cm) 139x87x110 139x87x110
Ciężar roboczy (kg) 143 88,5
cecHy
Zbieranie pyłu • •
Elektryczny otrząsacz filtra • •
Wersja bateryjna •
Miernik poziomu naładowania akumulatorów •
Wersja benzynowa •
Odcięcie wentylatora ssania • •
Prostownik zainstalowany •
WyPosAŻenie sTAndARdoWe
FILTR POLIESTROWY 1464691000 1464691000
MIOTŁA GŁÓWNA PPL 0.5-0.8 CHEVR 1465215000 1465215000
MIOTŁA BOCZNA D109X315 PPL0.5 146 3035 000 146 3035 000
PROSTOWNIK WBUD. 12V 25A 100-230V 1465494000
LICZNIK GODZIN PRACY 24V 9096951000 9096951000
ELEKTRYCZNY OTRZĄSACZ FILTRA 1465474000 1465474000
nUMeR kATALoGoWy 9084110010 9084111010

SW900 to urządzenie do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 
Zwiększa znacznie wydajność zamiatania 
powierzchni w sposób wydajny i ergonom-
iczny.

Maksymalna wydajność i doskonały rezultat zamiatania

sW900 - zamiatarki prowadzone z napędem

• Uruchamiane wszystkich funkcji 
maszyny jednym elementem

• Wszystkie funkcje włączają się automa-
tycznie po uruchomieniu maszyny, co 
oznacza mniejszy zakres niezbędnego 
szkolenia dla operatora

• Łatwy dostęp do wszystkich elementów 
umożliwia szybką i łatwą konserwację 
oraz obsługę

• Do obsługi miotły głównej i bocznej 
oraz filtra nie są potrzebne żadne 
narzędzia

• Solidny ergonomiczny i składany 
uchwyt

• Główną miotłę można łatwo regulować 
pokrętłem

• Wbudowany prostownik w standardzie
• Wydajny system otrząsania filtra zm-

niejsza ilość czynności serwisowych
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dAne TecHniczne sR1000s b z lewą miotłą boczną sR1000s P z lewą miotłą boczną

Źródło napędu silnika Battery 24V Petrol, 2.2kW/2.9Hp
Prędkość maks. (km/h) 5.5 5.5
Wydajność zamiatania z 1 miotłą boczną teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.) - -
Wydajność zamiatania z 2 miotłami teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.) 5500/3850 5500/3850
Szerokość robocza z prawą miotłą boczną (mm) - -
Szerokość robocza z 2 miotłami bocznymi (mm) 1000 1000
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 71.6 77
Pojemność zbiornika na śmieci (l) 50 50
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%) 20 20
Długość x szerokość x wysokość (cm) 126x79x116 126x79x116
Ciężar roboczy (kg) 224 204
cecHy
Urządzenie do podnoszenia klapy • •
Regulowana kierownica i siedzenie • •
Elektryczny otrząsacz filtra • •
Kosz z kołami i uchwytem • •
Stacyjka • •
Hamulec ręczny • •
Dwie szczotki boczne • •
WyPosAŻenie sTAndARdoWe
FILTR PANELOWY PAP. 146 1888 000 146 1888 000
MIOTŁA GŁÓWNA 265X600 CHEVR 6R PPL 0.7 146 0748 000 146 0748 000
MIOTŁA BOCZNA 180X350 NYLON 146 0678 000 146 0678 000
nUMeR kATALoGoWy 908 4201 010 908 4205 010

Zamiatarka Nilfisk-Advance SR 1000S 
pracuje szybko, jest wystarczająco mała, 
by zmieścić się w windzie, wystarczająco 
zwrotna, by dotrzeć do ciasnych zaułków, 
wyposażona jest w napęd akumulatorowy 
lub benzynowy (do pracy wewnątrz lub 
na zewnątrz) i jest na tyle trwała, że z 
łatwością wytrzyma trudne warunki pracy.

Mały rozmiar – duży efekt 

sR 1000s - zamiatarki samojezdne opróżniane ręcznie

• Doskonała zwrotność, umożliwiająca 
sprzątanie nawet bardzo zatłoczonych 
powierzchni

• Możliwość czyszczenia wykładzin 
dywanowych za pomocą dodatkowego 
zestawu do wykładzin

• Udoskonalony system ograniczania 
ilości kurzu

• Zdolność pokonywania podjazdów do 
16%

• Do wyboru wersja akumulatorowa lub 
benzynowa, do pracy wewnątrz lub na 
zewnątrz
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dAne TecHniczne sR1101 b sR1101 P

Źródło napędu silnika Battery 24V Petrol 2.9kW/3.9Hp
Prędkość maks. (km/h) 5 5
Wydajność zamiatania z 1 miotłą boczną teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.) 4900/3430 4900/3430
Wydajność zamiatania z 2 miotłami teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.) 6300/4410 6300/4410
Szerokość robocza z prawą miotłą boczną (mm) 980 980
Szerokość robocza z 2 miotłami bocznymi (mm) 1260 1260
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 63.8 78.3
Pojemność zbiornika na śmieci (l) 70 70
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%) 20 20
Długość x szerokość x wysokość (cm) 148x93x122 148x93x122
Ciężar roboczy (kg) 465 392
cecHy
Urządzenie do podnoszenia klapy • •
Elektryczny otrząsacz filtra • •
Sygnał cofania • •
Wersja bateryjna •
Opróżnianie na niskiej wysokości • •
Odcięcie wentylatora ssania • •
Pedał do jazdy w przód i w tył • •
WyPosAŻenie sTAndARdoWe
FILTR PANELOWY 1463523000 1463523000
MIOTŁA GŁÓWNA D300X700MM PPL 0.4-1.4 145 4879 000 145 4879 000
MIOTŁA BOCZNA 180X400 MIX STEEL 1466140000 1466140000
nUMeR kATALoGoWy 9084310010 9084312010

Większość prac, związanych ze 
sprzątaniem za pomocą zamiatarek z 
miejscem dla operatora, wymaga użycia 
maszyn, które są kompaktowe, łatwe w 
manewrowaniu i niezawodne. Model SR 
1101 reprezentuje prostotę w najbardziej 
wyszukanej formie – po prostu rzetelne, 
porządne sprzątanie.

krok naprzód w dziedzinie urządzeń czyszczących z miejscem dla 
operatora 

sR 1101 - zamiatarki samojezdne opróżniane ręcznie

• Wydajność teoretyczna do 5 400 m2 na 
godzinę

• Niezawodność: konstrukcja z polietylenu
• oraz stalowa rama 
• Wydajność: filtr o powierzchni 3,6 m² dla 

optymalnej filtracji.
• Duża klapa i zbiornik o pojemności 70 l : 

łatwe zbieranie dużych śmieci
• Zdolność pokonywania wzniesień o 

nachyleniu do 20%
• Wersja akumulatorowa: bardzo długi 

czas pracy – 4 godziny (akumulatory 
standardowe) lub 6 godzin z dodat-
kowym zestawem akumulatorowym
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dAne TecHniczne sW4000 b sW4000 LPG sW4000 P

Źródło napędu silnika Battery 24V LPG Honda 4.1 kW Petrol Honda 4.1 kW
Prędkość maks. (km/h) 7 7 7
Wydajność zamiatania z 1 miotłą boczną teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.) 6825/4780 6825/4780 6825/4780
Wydajność zamiatania z 2 miotłami teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.) 8750/6125 8750/6125 8750/6125
Szerokość robocza z prawą miotłą boczną (mm) 975 975 975
Szerokość robocza z 2 miotłami bocznymi (mm) 1250 1250 1250
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 65 75 75
Pojemność zbiornika na śmieci (l) 75 75 75
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%) 20 20 20
Długość x szerokość x wysokość (cm) 164x103.5x133 164x103.5x133 164x103.5x133
Ciężar roboczy (kg) 824 622 594
cecHy
Urządzenie do podnoszenia klapy • • •
Elektryczny otrząsacz filtra • • •
Licznik motogodzin • • •
Miernik poziomu naładowania akumulatorów •
Zmienny system opróżniania na dużej wysokości • • •
Odcięcie wentylatora ssania • • •
WyPosAŻenie sTAndARdoWe
FILTR PANELOWY POLYESTER ULTRA WEB 1464839000 1464839000 1464839000
MIOTŁA GŁÓWNA 340X700 CHEV PPL 0.8 1463913000 1463913000 1463913000
MIOTŁA BOCZNA 280X450 MIX STEEL 1465318000 1465318000 1465318000
ŻÓŁTE ŚWIATŁO OSTRZEGAWCZE 1464948000 1464948000 1464948000
MATA PODŁOGOWA 1464957000 1464957000 1464957000
nUMeR kATALoGoWy 9084400010 9084402010 9084401010

Maksymalną jakość zamiatania gwarantuje 
duża prędkość obrotowa szczotki i jej stały 
nacisk. Niewielkie gabaryty i zwrotność 
urządzenia zapewniają łatwą pracę nawet 
na powierzchniach, na których znajdują się 
przeszkody, np. palety

bezwzględna dla brudu

sW4000 - zamiatarki samojezdne opróżniane hydraulicznie

• Funkcja One Touch Sweeping sprawia, 
że obsługa zamiatarki jest bezprob-
lemowa gdyż wszystkie elementy 
robocze

• Miotła główna, miotły boczne, wen-
tylator i system zraszania (jeżeli jest 
zamontowany) załączane i wyłączane 
są równocześnie

• Opcjonalny System DustGuard™ 
efektywnie kontroluje unoszący się pył 
poprzez wytwarzanie mgiełki wodnej 
zraszającej miotły

• System hydraulicznego opróżniania 
umożliwia wyładowanie zbiornika na 
wysokości 1,5 m

• Polietylenowe pokrywy odporne 
na korozję, przedłużają żywotność 
maszyny
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dAne TecHniczne sR 1601 sR 1601 d sR 1601 Hd sR 1601 LPG sR 1601 MAXi sR 1601 MAXi sR 1601 MAXi

Źródło napędu silnika Battery 48V
Diesel, 3cyl. 
16,3 kW

Diesel, 3cyl. 
16,3 kW

LPG, 3cyl. 
23.1kW/31HP

Diesel, 3cyl. 
16,3 kW/

Battery 48V
LPG, 3cyl. 
23.1kW/31HP

Prędkość maks. (km/h) 8 12 12 12 12 8 12
Wydajność zamiatania z 1 miotłą boczną  
teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.)

10000/7000 15000/10500 15000/10500 15000/10500 10000/7000 10000/7000 10000/7000

Wydajność zamiatania z 2 miotłami  
teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.)

12800/8960 19200/13440 19200/13440 19200/13440 19200/13440 12800/8960 19200/13440

Szerokość robocza z prawą miotłą boczną (mm) 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250
Szerokość robocza z 2 miotłami bocznymi (mm) 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 69.5 88 88 87 88 69.5 87
Pojemność zbiornika na śmieci (l) 315 315 315 315 315 315 315
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%) 20 25 25 25 25 20 25
Długość x szerokość x wysokość (cm) 222x132x146 222x132x146 222x132x146 222x132x146 222x132x146 222x132x146 222x132x146
Ciężar roboczy (kg) 1295 1050 1268 1052 1070 1315 1072
cecHy
Lewa miotła PPL • • •
Wspomaganie kierowania • • • • • • •
Regulowana kierownica • • •
System zraszający • • •
Regulowane siedzisko • • • • • • •
WyPosAŻenie sTAndARdoWe
FLTR PANELOWY ULTRA 8-24-04139-1 8-24-04139-1 8-24-04139-1 8-24-04139-1 8-24-04139-1 8-24-04139-1 8-24-04139-1
MIOTŁA GŁÓWNA 310X900 CHEVRON 6R 
PPL 0.7

33018853 33018853 33018853 33018853 33018853 33018853

MIOTŁA LEWA BOCZNA PPL ZESTAW 33019173 33019173 33019173
MIOTŁA BOCZNA 300X500 PPL 1.5 33021313 33021313 33021313 33021313 33021313 33021313 33021313
ŻÓŁTE ŚWIATŁO OSTRZEGAWCZE 56507038 56507038 56507038 56507038 56507038 56507038 56507038
PODŁOKIETNIK PRAWY 33019556 33019556 33019556 33019556 33019556 33019556 33019556
SYSTEM ZRASZANIA MIOTEŁ 12V KIT 33019175 33019175
SYSTEM ZRASZANIA MIOTEŁ 48V KIT 33019377
REGULACJA POŁOŻENIA KIEROWNICY 33019174 33019174 33019174
KOŁA WYPEŁNIONE PIANKĄ 33022245 33022245 33022245 33022245 33022245
nUMeR kATALoGoWy 13300103 13300101 13300175 13300105 13300148 13300149 13300161

Model Nilfisk SR 1601 uznany został 
za najbardziej technologicznie 
zaawansowaną zamiatarkę w swojej 
kategorii, z innowacjami zwiększającymi 
wydajność sprzątania przy jednoczesnym 
uproszczeniu wymagań w zakresie obsługi 
i serwisu. Zamiatarka przeznaczona do 
zastosowań przemysłowych, takich jak 
mocno zabrudzone podłogi w zakładach 
produkcyjnych, parkingi, obiekty handlowe.

Lepsze rozwiązanie projektowe redukujące koszty sprzątania

sR 1601 - zamiatarki samojezdne opróżniane hydraulicznie

• Doskonała zwrotność maszyny dzięki 
wspomaganiu układu kierowniczego 
(STD)

• System DustGuard™ całkowicie kon-
troluje unoszący się pył skracając czas 
sprzątania

• Swobodnie pływająca szczotka główna 
wraz z możliwością dokładnej regulacji 
zwiększa wydajność i jakość sprzątania

• System MaxAccess™ zapewnia szybki 
i łatwy dostęp do elementów maszyny 
ułatwiając serwisowanie

• Wytrzymałe a jednocześnie lekkie 
osłony i zderzaki z polietylenu oraz 
stalowa rama

• System NoTools™ przyspiesza 
wymianę głównej szczotki i skraca czas 
przestojów
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dAne TecHniczne sW8000 d sW8000 LPG

Źródło napędu silnika Diesel LPG
Prędkość maks. (km/h) 15 15
Wydajność zamiatania z 1 miotłą boczną teoretyc-
zna/rzeczywista (m²/godz.)

23925/16750 23925/16750

Wydajność zamiatania z 2 miotłami teoretyczna/rzec-
zywista (m²/godz.)

29000/20300 29000/20300

Szerokość robocza z prawą miotłą boczną (mm) 1650 1650
Szerokość robocza z 2 miotłami bocznymi (mm) 2000 2000
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 82.8 80.6
Pojemność zbiornika na śmieci (l) 400 400
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%) 20 20
Długość x szerokość x wysokość (cm) 241x163x150 241x163x150
Ciężar roboczy (kg) 1435 1427
cecHy
Regulowana kierownica i siedzenie • •
Wskaźnik paliwa • •
Lampy przednie • •
Pomarańczowa lampa ostrzegawcza • •
Ergonomiczny fotel kierowcy • •
Hamulec ręczny • •
Zmienny system opróżniania na dużej 
wysokości

• •

WyPosAŻenie sTAndARdoWe
FLTR PANELOWY ULTRA 8-24-04139-1 8-24-04139-1
MIOTŁA GŁÓWNA PROEX-WIRE 56507424 56507424
MIOTŁA BOCZNA PPL 56507350 56507350
ŚWIATŁO OSTRZEGAWCZE (KABINA)
ŚWIATŁO OSTRZEGAWCZE 56507038 56507038
PODŁOKIETNIK PRAWY 7-03-04250 7-03-04250
ALARM COFANIA 56507023 56507023
KOŁA WYPEŁNIONE PIANKĄ 56507037 56507037
CZUJNIOK OBECNOŚCI OPERATORA 56107668 56107668
REGULACJA KIEROWNICY 56507228 56507228
nUMeR kATALoGoWy 56107513 56107512

Zamiatarka SW8000 przeznaczona jest do 
zamiatania dużych powierzchni, takich jak 
parkingi, magazyny, posadzki fabryczne i 
place budów. Robi to znacznie szybciej niż 
inne zamiatarki. Podczas pracy maszyna 
kontroluje ilość unoszącego się pyłu, dzięki 
systemowi DustGuard™ (dostępny jako 
opcja).

niezawodna zamiatarka przemysłowa

sW8000 - zamiatarki samojezdne opróżniane hydraulicznie

• System DustGuard™ (opcja) z dyszami, 
które natryskują drobną mgiełkę na miotły, 
pozwala uzyskać 2 metry szerokości 
roboczej wolnej od pyłu.

• Przyjazna dla użytkownika obsługa maszy-
ny dzięki funkcji OneTouch™ : możliwości 
aktywacji/dezaktywacji wszystkich proce-
dur czyszczenia za pomocą pedału ruchu

• Polietylenowe pokrywy odporne na 
korozję, przedłużają żywotność maszyny

• Wyjątkowo łatwa obsługa serwisowa dzięki 
systemowi Nilfisk MaxAccess™
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FiLTRy
Papierowe: do środowiska z dużą ilością pyłu
Poliestrowe: do większości zastosowań, mogą być  
czyszczone i użyte ponownie

GłÓWnA MioTłA:
WłÓkno nATURALne 
Do stosowania na delikat-nie-
jszych podłożach.

osłonA MioTły  
bocznej
Zabezpiecza miotłę boczną 
przed uszkodzeniem.

zesTAW do czyszczeniA dyWAnÓW
Do zamiatania wykładzin i dywanów. Zawiera far-
tuchy, miotłę z włóknem naturalnym i f iltr wstępny.

MioTłA GłÓWnA: 
MieszAnkA PPL+sTAL
Używana do zamiatania w 
pomieszczeniach i na ze-
wnątrz.

łAdoWARkA  
WbUdoWAnA
Do ładowania baterii z 
każdego, dostępnego  
gniazdka.

oŚWieTLenie Robocze
Ułatwia pracę w zaciemni-
onych miejscach.

FARUcHy nie PozAsTAWiAjĄce ŚLAdÓW
Do stosowania na mniej odpornych podłożach.

zesTAW MioTły bocznej
Nagarnia zanieczyszczenia na ścieżkę zbierania miotły 
głównej. Zwiększa szerokość roboczą zamiatarki.

ŚWiATło osTRzeGAWcze
Ostrzega osoby postronne 
przebywające w pobliżu 
maszyny.

osłonA siedziskA oPeRAToRA
Zabezpiecza operatora, zwłaszcza w pracach w 
przemyśle i logistyce.
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Akcesoria do zamiatarek

MioTłA GłÓWnA: Włosie nATURALne
Do zbierania drobniejszych zanieczyszczeń

koMFoRToWe siedzisko
Siedzisko z regulowanym 
zawieszeniem bazującym na 
wadze operatora

MioTłA GłÓWnA: PPL+sTAL
Miotła do cięższych zanieczyszczeń; zarówno wewnątrz 
pomieszczeń jak i na zewnątrz

osłonA nARoŻnikA 
MAszyny
Zabezpiecza maszynę przed 
uszkodzeniem

MioTłA GłÓWnA: PPL
Do zamiatania drobnych zanieczyszczeń (piasek, 
żwir, śmieci). Mniej agresywna dla podłoża niż miotła 
PPL+STAL

zesTAW do zbieRAniA 
RĘczneGo
Pomaga sprzątać trudno 
dostępne miejsca np. narożniki, 
regały itp.

kołA o PodWyŻszonej eLAsTycznoŚci
Koła bardziej odpornie na przebicie

sysTeM zRAszAniA 
MioTły “dUsTGUARd”
Redukuje ilość pyłu powsta-
jącego przy zamiataniu 

oŚWieTLenie Robocze: 
PRzÓd
Dodatkowe oświetlenie 
umożliwia pracę w zaciem-
  nionych miejscach

osłonA siedziskA 
oPeRAToRA
Zabezpiecza operatora przed 
ewentualnymi spadającymi 
przedmiotami

oŚWieTLenie Robocze : 
Tył

PodWyŻszony WLoT 
PoWieTRzA
Używany w miejscach o dużej 
ilości kurzu
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Więcej informacji o szorowarkach i polerkach na stronie www.nilfisk.pl

PeRFekcyjne czyszczenie TWARdycH PodłÓG oRAz WykłAdzin 

Firma Nilfisk posiada w swojej ofercie największy wybór urządzeń do czyszczenia dywanów, wykładzin i twardych podłóg.
Szeroka gama urządzeń począwszy od konserwacji twardych podłóg, aż po głębokie czyszczenie włókien wykładzin zaspokoi 
wszystkie potrzeby. Posiadając maszyny jednotarczowe i urządzenia do czyszczenia dywanów – ekstraktory marki Nilfisk mają 
Państwo zawsze dostęp do profesjonalnej technologii czyszczenia.

czyszczenie WykłAdzin
Powierzchnie pokryte wykładzinami dywanowymi można 
wyczyścić urządzeniami ekstrakcyjnymi w sposób oszczędny 
i bardzo dokładny.
Maszyny te za pomocą dysz natryskowych nanoszą deter-
gent, który jest następnie użyty do czynnego czyszczenia 
przez szczotki walcowe. Końcowa faza czyszczenia to 
zebranie brudnej wody przez układ ssący. Wynikiem takiego 
procesu jest czysta wykładzina.

konseRWAcjA TWARdycH PodłÓG
Szeroki asortyment maszyn jednotarczowych Nilfisk sprawia, 
że możemy zaoferować Państwu właściwą maszynę do 
każdego zadania związanego z konserwacją twardych 
podłóg. Nie ma znaczenia, czy jest to szorowanie,  

polerowanie, konserwacja poprzez napylanie, gruntowne 
czyszczenie czy krystalizacja podłóg marmurowych. Mamy 
rozwiązanie każdego problemu.

MAszyny jednoTARczoWe do czyszczeniA 
dyWAnÓW
Alternatywną metodę czyszczenia dywanów oferuje użycie 
maszyny jednotarczowej z wykorzystaniem tzw. “suchej  
piany”. Jest on rozpylana ze specjalnej przystawki  
bezpośrednio na nylonową szczotkę. Metoda ta zapewnia 
krótsze schnięcie pranej powierzchni oraz zabezpiecza 
przed utratą kolorów i wypadaniem włosia z dywanu.
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dAne TecHniczne FM400 L

Moc znamionowa (W) 1100
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744) 59
Średnica szczotki / padu (mm) 430
Prędkość szczotki/tarczy (obr/min) 180
Moment obrotowy szczotki (NM) 63
Długość przewodu (m) 15
Wysokość obudowy silnika (mm) 323
Wysokość z uchwytem w pionie (mm) 1236
Długość x szerokość x wysokość (cm) 57.2x44.5x123.6
Ciężar (kg) 37
cecHy
Czyszczenie natryskowe •
Pranie wykładziny/dywanu •
Piaskowanie •
Uchwyt przewodu •
Ergonomiczny uchwyt •
Wbudowany uchwyt na wtyczkę •
Łatwa wymiana kabla •
nUMeR kATALoGoWy 56380056

Szorowarki FM400 L o szerokości ro-
boczej 43 cm zostały zaprojektowane do 
komfortowej i wydajnej pracy ze średnim 
obciążeniem. Idealnie nadają się do do 
szorowania, napylania i zdzierania powłok 
z twardych podłóg.

do średniej trudności zadań

FM400 L - szorowarki jednobiegowe

• Szorowarki Nilfisk posiadają wyjątkowo 
konkurencyjną cenę w porównaniu z 
produktami tej klasy innych firm

• Optymalnie dobrane parametry 
użytkowe: niski poziom hałasu, moc 
silnika i wyważenie

• Szeroki kąt pracy, ergonomiczny 
uchwyt

• Dostępna szeroka gama akcesoriów
• Trwała, zwarta konstrukcja
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dAne TecHniczne FM400 H

Moc znamionowa (W) 1500
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744) 61
Średnica szczotki / padu (mm) 430
Prędkość szczotki/tarczy (obr/min) 410
Moment obrotowy szczotki (NM) 36
Długość przewodu (m) 15
Wysokość obudowy silnika (mm) 323
Wysokość z uchwytem w pionie (mm) 1236
Długość x szerokość x wysokość (cm) 57.2x44.5x123.6
Ciężar (kg) 40
cecHy
Uchwyt przewodu •
Łatwy montaż szczotki •
Szczotka umieszczona asymetrycznie •
Ergonomiczny uchwyt •
Kabel zasilający dobrze widoczny •
Wbudowany uchwyt na wtyczkę •
Napęd paskowy •
nUMeR kATALoGoWy 56380058

Idealna do polerowania, usuwania 
powłok i napylania. Solidna konstruk-
cja i wykorzystane materiały gwarantują 
długi okres użytkowania. Zastosowane 
rozwiązania ergonomiczne zapewniają 
wysoki komfort pracy

szorowarka wysokoobrotowa

FM400 H - szorowarki wysokoobrotowe

• Atrakcyjna cena w porównaniu z 
konkurencją

• Optymalne parametry pracy: moc 
silnika, szerokość robocza, poziom 
hałasu, wyważenie

• Dostępna szeroka gama akcesoriów
• Znakomicie wyważona i łatwa w 

obsłudze
• Asymetrycznie umieszczona pokrywa 

silnika
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dAne TecHniczne szoRoWARkA FM400 d

Moc znamionowa (W) 1100/1500
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744) 61
Średnica szczotki / padu (mm) 430
Prędkość szczotki/tarczy (obr/min) 185/370
Moment obrotowy szczotki (NM) 58/40
Długość przewodu (m) 15
Wysokość obudowy silnika (mm) 323
Wysokość z uchwytem w pionie (mm) 1236
Długość x szerokość x wysokość (cm) 57.2x44.5x123.6
Ciężar (kg) 40
cecHy
Pranie wykładziny/dywanu •
Dwa poziomy mocy •
Szczotka umieszczona asymetrycznie •
Ergonomiczny uchwyt •
Kabel zasilający dobrze widoczny •
Wbudowany uchwyt na wtyczkę •
Napęd paskowy •
nUMeR kATALoGoWy 56380061

Dwubiegowa maszyna (185 lub 370 
obr./min) przeznaczona do wydajnej i 
oszczędnej konserwacji niemal każdego 
rodzaju podłóg. Zaprojektowana do 
średnio ciężkich prac, radzi sobie zarówno 
ze zdzieraniem, jak i z napylaniem wysoko-
obrotowym czy polerowaniem.

szorowarka dwubiegowa

FM400 d - szorowarki dwubiegowe

• Dwubiegowa, przeznaczona do prac 
średnio ciężkich

• Bardzo atrakcyjna cena
• Dostępna szeroka gama akcesoriów
• Znakomicie wyważona i łatwa w 

obsłudze
• Spełnia rygorystyczne standardy 

jakościowe Nilfiska
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dAne TecHniczne bU500

Klasa zabezpieczenia / zabezpieczenie IP IPX0
Moc znamionowa (W) 1100
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744) <70
Średnica szczotki / padu (mm) 510
Nacisk szczotki/tarczy (g/cm²) 10
Prędkość szczotki/tarczy (obr/min) 1500
Moment obrotowy szczotki (NM) 12
Długość przewodu (m) 15
Wysokość obudowy silnika (mm) na
Wysokość z uchwytem w pionie (mm) 1261
Długość x szerokość x wysokość (cm) 82.4x56.6x126.1
Ciężar (kg) 41
cecHy
Uchwyt przewodu •
Ergonomiczny uchwyt •
Składany uchwyt •
Kabel zasilający dobrze widoczny •
Łatwa wymiana kabla •
Napęd paskowy •
Polerowanie •
nUMeR kATALoGoWy 56380063

Nowa polerka jednotarczowa BU500 oferu-
je bezpieczną i wydajną pracę związaną 
z nadawaniem i utrzymaniem wysokiego 
połysku podłóg.

łatwa w użyciu, niezawodna i wydajna

bU500 - Wysokoobrotowe

• Atrakcyjna cena
• Cicha praca
• Mocna konstrukcja, odporna na  

uszkodzenia
• Napęd paskowy 15 metrowy przewód 

zasilający
• Odbojnik wokół układu polerującego
• Wbudowany trzymak pad
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Akcesoria do szorowarek i polerek

PAdy eco bRiLLiAnce AGReGAT ssĄcy
Do zbierania zanieczyszczeń 
przy polerowaniu

zbioRnik nA ŚRodki 
czyszczĄce 
Do szorowania na mokro

zesTAW do nAPyLAniA
Do konserwacji metodą 
napylania 

PieRŚcieŃ UszczeLniA-
jĄcy
Stosowany wraz z agregatem 
ssącym

WyTWoRnicA PiAny
Do czyszczenia metodą 
“suchej piany”

PAdy z WłosiA  
nATURALneGo
Do specyficznych zastosowań

PAdy MiĘkkie
Pomarańczowe:  
polimerowanie
beżowe: polerowanie

PAdy ŚRedniej TWAR-
doŚci
zielone: szorowanie
czerwone: napylanie/lekkie 
szorowanie. białe: polerowanie 

PAdy TWARde
czarne: zdzieranie
brązowe: zdzieranie
niebieskie: szorowanie

szczoTkA TWARdA
Dostępne różne wersje

TRzyMAki PAdÓW
Do różnych modeli

szczoTkA MiĘkkA
Do czyszczenia wykładzin
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dAne TecHniczne AX 14

Moc znamionowa (W) 1000
Przepływ powietrza (l/sek) 60
Podciśnienie przy ssawie (kPa) 20
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A) BS 5415) 76
Szerokość robocza (mm) 220
Szerokość zasysania (mm) 220
Ciśnienie pompy (bar/psi) 5/73
Zbiornik roztworu/nieczystości (l) 14/14
Długość x szerokość x wysokość (cm) 54x50x40
Ciężar (kg) 12.7
cecHy
Uchwyt przewodu •
Kompaktowa konstrukcja •
Ergonomiczny uchwyt •
WyPosAŻenie sTAndARdoWe
SSAWA DO WYKŁADZIN + WĄŻ CIŚ. 2.5M 20000020
Zestaw do tapicerki 20000021
WĄŻ KOMPL 2.5 M 20000012
OPASKA RZEP X 3 20000019
nUMeR kATALoGoWy 12405101

AX 14 zapewnia łatwość użycia i skutec-
zny sposób na pozbycie się plam z 
wykładzin, dywanów i pokryć tapicerskich 
wykonanych z tkaniny.

do skutecznego czyszczenia tapicerki i punktowego czyszczenia 
wykładzin.

AX 14 - ekstraktory przenośne

• Pełny zestaw akcesoriów do 
różnorodnych zadań

• Doskonałe do usuwania plam oraz 
czyszczenia dywanów i tkanin na 
małych, lub w trudno dostępnych powi-
erzchniach

• Polietylenowa obudowa i akcesoria 
oraz nierdzewne rury, gwarantują 
trwałość i długą żywotność

• 4 samonastawne kółka zapewniają 
pełną zwrotność

• Doskonałe urządzenie ekstrakcyjne dla 
firm sprzątających, instytucji, restaura-
cji, butików, hoteli itp.
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dAne TecHniczne AX 410

Moc znamionowa (W) 1600
Przepływ powietrza (l/sek) 46
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A) BS 5415) 69
Szerokość robocza (mm) 410
Szerokość zasysania (mm) 457
Ciśnienie pompy (bar/psi) 4/60
Zbiornik roztworu/nieczystości (l) 30/23
Długość x szerokość x wysokość (cm) 71x47x80
Ciężar (kg) 45
cecHy
Podwójny tryb czyszczenia •
Ssawa do tapicerki w standardzie •
Zdejmowanie szczotki bez użycia narzędzi •
Zdejmowanie ślizgacza próżniowego bez użycia narzędzi •
Czyszczenie twardych podłóg •
Regulowany uchwyt •
WyPosAŻenie sTAndARdoWe
SZCZOTKA STANDARD 16 56265044
ZESTAW DO CZYSZCZENIA RĘCZNEGO 56220109
nUMeR kATALoGoWy 56265002

Potrzeby użytkowników urządzeń 
piorących do wykładzin są różne. Dlat-
ego oferujemy uniwersalne urządzenie 
umożliwiające pracę w dwóch trybach 
- normalnego czyszczenia i renowacji 
wykładzin.

ekstraktor dla wymagających

AX 410 - ekstraktory skrzyniowe

• Czyszczenie w trybie podwójnym Smart 
Solutions™ stosowane do renowacji lub 
konserwacji wykładzin w AX 410

• Przemyślane rozwiązania konstruk-
cyjne pozwalają zaoszczędzić wodę i 
środki chemiczne

• Siła ssania powoduje, że czas 
schnięcia wykładziny skrócony jest do 
minimum

• Akcesoria dołączone do AX410 
ułatwiają czyszczenie obić siedzeń, 
ścian oraz plam w trudnodostępnych 
miejscach

• Regulowany uchwyt pozwala na 
ergonomiczną pozycję pracy
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Akcesoria do ekstraktorów

zesTAW do czyszczeniA dyWAnÓW
Do modelu AX410

zesTAW do c zyszczeniA TWARdycH 
PodłÓG
Do modelu AX 410
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elastyczne formy finansowania

Planowanie dotyczące finansów przedsiębiorstwa jest w wielu przypadkach procesem złożonym i wymagającym szczegółowej 
analizy kosztów. Pozyskanie nowego Klienta oznacza często dla firmy konieczność nabycia nowych maszyn i urządzeń, jednakże 
z wielu powodów zakup nie wchodzi w rachubę w danej chwili.

WybieRz nAjbARdziej doGodne ŹRÓdło FinAnsoWAniA 
 
Firma Nilfisk wychodzi naprzeciw Klientom, którzy z różnych względów nie decydują się na zakup urządzenia, oferując – obok 
zakupu – również możliwość wyboru jednej z wielu opcji finansowania. Niezależnie, czy będzie to leasing, wynajem czy też inna 
opcja – proszę wybrać najbardziej optymalną.  Informacji o dostępnych formach finansowania udzielą doradcy z firmy Nilfisk.

oPcjA FinAnsoWAniA oPis koRzyŚci dLA kLienTA

Leasing Maszyna jest sprzedawana do firmy leasingowej,
która następnie wynajmuje ją klientowi na okres
ustalony w umowie leasingowej.

•  Raty leasingu są kosztem przedsiębiorstwa i 
można je odliczyć od przychodu

• Nie wpływa ujemnie na płynność finansową
• Przejrzysta rata miesięczna
• Nie obciąża linii kredytowej 

Wynajem krótkoterminowy Krótkoterminowy wynajem jest rozsądną
alternatywą w nagłych potrzebach, w przypadku
zleceń specjalnych, deficytu budżetowego, awarii
lub okresu spiętrzania prac.

•  Zabezpieczenie krótkoterminowych lub  
sezonowych potrzeb

• Krótki okres trwania umów Korzystne warunki

Wynajem długoterminowy Wynajem długoterminowy oferuje klientom  
atrakcyjne możliwości:
Integralną część umowy najmu stanowi również
pełna umowa serwisowa i ubezpieczenie na 
wypadek uszkodzenia maszyny. Dzięki temu 
zostaje
zminimalizowane ryzyko nieprzewidzianych
kosztów, klient płaci tylko korzystne raty wynajmu
przez uzgodniony czas trwania umowy, natychmi-
ast otrzymuje optymalną maszynę do każdego
zastosowania i wynajmują ją tylko zgodnie z
rzeczywistym zapotrzebowaniem. Wynajem nie
obciąża linii kredytowej i nie wpływa ujemnie na
utrzymanie płynności finansowej.

• Optymalna maszyna do każdego zastosowania
• 100% elastyczności
•  Raty z tytułu wynajmu można odliczyć od  

przychodu jako koszt przedsiębiorstwa
• Nie obciąża linii kredytowej
• Bez ryzyka konserwacji lub naprawy

Rozwiązania indywidualne Obok rozwiązań standardowych, takich jak 
leasing
i wynajem, oferujemy jeszcze inne indywidualne
formy finansowania. Jeśli są Państwo zaintereso-
wani dzierżawą, zawarciem umowy najmu z opcją 
zakupu na ustalonych wcześniej warunkach kup-
na lub nawet kompleksowym zarządzaniem flotą, 
proszę zwrócić się do nas z zapytaniem. Chętnie 
przedstawimy Państwu indywidualną ofertę.

• Dostosowanie do potrzeb Klienta
•  Możliwość indywidualnych rozwiązań dla bardzo 

specyficznych wymagań
• Różnorodność rozwiązań 
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Profesjonalny serwis podstawą zadowolenia użytkowników

oPcjA FinAnsoWAniA oPis koRzyŚci dLA kLienTA

Leasing Maszyna jest sprzedawana do firmy leasingowej,
która następnie wynajmuje ją klientowi na okres
ustalony w umowie leasingowej.

•  Raty leasingu są kosztem przedsiębiorstwa i 
można je odliczyć od przychodu

• Nie wpływa ujemnie na płynność finansową
• Przejrzysta rata miesięczna
• Nie obciąża linii kredytowej 

Wynajem krótkoterminowy Krótkoterminowy wynajem jest rozsądną
alternatywą w nagłych potrzebach, w przypadku
zleceń specjalnych, deficytu budżetowego, awarii
lub okresu spiętrzania prac.

•  Zabezpieczenie krótkoterminowych lub  
sezonowych potrzeb

• Krótki okres trwania umów Korzystne warunki

Wynajem długoterminowy Wynajem długoterminowy oferuje klientom  
atrakcyjne możliwości:
Integralną część umowy najmu stanowi również
pełna umowa serwisowa i ubezpieczenie na 
wypadek uszkodzenia maszyny. Dzięki temu 
zostaje
zminimalizowane ryzyko nieprzewidzianych
kosztów, klient płaci tylko korzystne raty wynajmu
przez uzgodniony czas trwania umowy, natychmi-
ast otrzymuje optymalną maszynę do każdego
zastosowania i wynajmują ją tylko zgodnie z
rzeczywistym zapotrzebowaniem. Wynajem nie
obciąża linii kredytowej i nie wpływa ujemnie na
utrzymanie płynności finansowej.

• Optymalna maszyna do każdego zastosowania
• 100% elastyczności
•  Raty z tytułu wynajmu można odliczyć od  

przychodu jako koszt przedsiębiorstwa
• Nie obciąża linii kredytowej
• Bez ryzyka konserwacji lub naprawy

Rozwiązania indywidualne Obok rozwiązań standardowych, takich jak 
leasing
i wynajem, oferujemy jeszcze inne indywidualne
formy finansowania. Jeśli są Państwo zaintereso-
wani dzierżawą, zawarciem umowy najmu z opcją 
zakupu na ustalonych wcześniej warunkach kup-
na lub nawet kompleksowym zarządzaniem flotą, 
proszę zwrócić się do nas z zapytaniem. Chętnie 
przedstawimy Państwu indywidualną ofertę.

• Dostosowanie do potrzeb Klienta
•  Możliwość indywidualnych rozwiązań dla bardzo 

specyficznych wymagań
• Różnorodność rozwiązań 

Aby uzyskać jak najlepszy efekty czyszczenia trzeba uwzględnić dwa zasadnicze wymogi. Krokiem o krytycznym znaczeniu jest 

możliwość zastosowania wysokiej jakości maszyn czyszczących. Ale łatwy i szybki dostęp do profesjonalnego serwisu jest  

kolejnym kluczowym czynnikiem w prowadzeniu działalności w sposób bezproblemowy i przewidywalny oraz z maksymalnym 

czasem pracy. Dlatego wkładamy wiele wysiłku w zapewnienie rozwiązań serwisowych. 

Rozwiązania serwisowe firmy Nilfisk nie tylko zapewniają szybkie i niezawodne wsparcie w przypadku awarii. Zapewniają także 

komfort regularnych przeglądów wykonywanych przez naszych wykwalifikowanych pracowników technicznych. Możesz mieć 

pewność, że Twoje maszyny będą działały optymalnie przez cały czas eksploatacji, a tym samym Twoja firma będzie mogła się 

rozwijać. Rozumiemy, że dla Ciebie liczy się przede wszystkim wydajność.

Rzut oka na nasze rozwiązania serwisowe
Zdajemy sobie sprawę, że jeden rozmiar nie pasuje wszystkim. Podpisując umowę z naszą firmą masz możliwość wyboru 

spośród szeregu rozwiązań opracowanych stosownie do Twoich konkretnych potrzeb. Jesteśmy gotowi udzielić wsparcia w 

wyborze umowy o świadczenie profesjonalnych usług serwisowych najlepiej pasujących do wymagań Twojej firmy.

Równowaga między potrzebami a wymaganiami
Sugerujemy, aby dokładnie rozważyć, jak ważne są następujące czynniki przed wyborem naszych usług:

• Maksymalny czas pracy pomiędzy przeglądami

• Szybki czas reakcji

• Bieżąca informacja o kosztach serwisu

• Regularne wizyty serwisu
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Rozwiązania serwisowe nilfisk pełne korzyści
W oparciu o informacje zwrotne od Klientów przygotowaliśmy trzy różne programy serwisowe Nilfisk. Każde rozwiązanie składa 

się ze starannie wybranego zestawu opcji, dostosowanych do konkretnych potrzeb i zaplanowanych w sposób korzystny dla Twojej 

firmy.

Możesz wybrać różne modele płatności. Szczegóły można uzyskać od naszego zespołu sprzedaży. Prosimy też o kontakt z 

naszym serwisem jeśli pojawią się inne, szczególne wymagania.

Zasady i zakres pakietów mogą się różnić w poszczególnych krajach. Prosimy o kontakt z lokalnym serwisem Nilfisk w celu  
otrzymania szczegółów.

SKŁADNIK PAKIETU STANDARD PLUS PREMIUM

Koszty dojazdu i robocizny Tak Tak Tak

Wydłużenie gwarancji Tak Tak Tak

Raport serwisowy po wizycie Tak Tak Tak

Wizyty konserwacyjne w roku 2 2 4

Czas reakcji 48h 48h 24h

Koszt części X Tak Tak

Maszyna zastępcza X Tak Tak

Akcesoria X X Tak
Ubezpieczenie od niewłaściwego 
użycia

X X Tak

Kreytowanie X X Tak

Obsługa w weekendy X X Tak

sTAndARdoWe RozWiĄzAniA seRWisoWe 
 – PRoFesjonALnA konseRWAcjA
Standardowe rozwiązania serwisowe – Profesjonalna konserwacja
Umowa obejmuje dwa przeglądy oraz 48-godzinny czas reakcji na zgłoszenie 
problemu. Wizyty związane z awariami są wyceniane oddzielnie.

RozWiĄzAniA seRWisoWe PLUs 
– zoPTyMALizoWAne dziAłAnie
rzy rozwiązaniu Plus dokładnie kontrolujesz koszty konserwacji i napraw, 
wiedząc, że Twoja działalność zoptymalizowana, a nie zagrożone. 

RozWiĄzAniA seRWisoWe PReMiUM 
– zMAksyMALizoWAny czAs PRAcy
Jeżeli czas pracy urządzeń jest Twoim absolutnym priorytetem, rozwiązanie  
serwisowe Premium to najlepszy wybór. Obejmuje ono kwartalne przeglądy 
dzięki czemu unika się nagłych niespodzianek finansowych.

OPCJA  
STANDARD

OPCJA 
PLUS

OPCJA 
PREMIUM





W Nilfisku jesteśmy dumni z tego, że staliśmy się 
jednym z największych producentów profesjonalnych 
maszyn czyszczących. Nasza mająca siedzibę główną 
w Danii firma opracowuje takie urządzenia od ponad 
100 lat. Nasze wyroby produkowane są w Europie, 
obu Amerykach i w Chinach, a używane są na całym 
świecie. Nilfisk posiada rozbudowaną sieć handlową 
w 45 krajach i przedstawicieli w ponad 100 krajach na 
całym świecie. 

Nasze produkty pokrywają niemalże cały zakres 
potrzeb profesjonalnego czyszczenia. Główne grupy 
produktowe to urządzenia do podłóg, takie jak automa-
ty szorująco-zbierające, zamiatarki, odkurzacze, myjki 
wysokociśnieniowe oraz maszyny do zastosowań ko-
munalnych. Nasze wyroby znane są z wysokiej jakości 
i niezawodności

Zrównoważony rozwój uważamy za część naszej 
praktyki biznesowej. Opracowujemy urządzenia, które 
zapewniając wysoką wydajność sprzątania zużywają 
jednocześnie mniej energii, mniej wody i mniej środków 
czyszczących. Zmniejszone zużycie tych zasobów to 
korzyść zarówno dla Klienta jak i dla środowiska. .

Jako Twój profesjonalny partner w biznesie nieustannie 
doskonalimy naszą działalność, aby przez to wzmocnić 
Twoją firmę. Taką obietnicę Nilfisk składa jako partner, 
któremu można ufać.

Więcej informacji na stronie www.nilfisk.pl.
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Nilfisk Polska Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 8, 05-800 Pruszków
tel. 022 738 37 50, fax. 022 738 37 51
biuro.pl@nilfisk.com

Dane techniczne i informacje przedstawione w niniejszym katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Prawa Handlowego. 
Mają one wyłącznie charakter informacyjny. Gama produktów może się różnić w poszczególnych krajach. 

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do zmian parametrów bez uprzedzenia.
Całość katalogu chroniona jest prawem autorskim – kopiowanie i wykorzystywanie całości lub części jest zabronione.


