
SC500 full package
Közepes méretű, gyalogkíséretű 
padlótiszító akkumulátorral, töltővel, kefével, 

Cikkszám: 9087400020

Egy költséghatékony, könnyen használható padlótisztító
napközbeni takarításra.
* 530mm munkaszélesség

* Ergonomikus irányítókar
* Alacsony zajszint, csendes üzemmód
* Sebességhez igazított vízadagolás
* Kiváló manőverezhetőség
* Egyszerű használat
* Smartkey intelligens kezelői rendszer 
* Akár 4 órás folyamatos használat

SC250 
Gyalogkíséretű padlótiszító akkumulátorral, 
töltővel
Cikkszám: 9087380020

Kompakt padlótisztító, kemény padlófelületek gyors és 
hatékony tisztítására kialakítva
* Minden sarokba elér
* Seper, súrol, szárít egy időben
* Könnyen szállítható, kompakt kivitel
* Informatív kijelző a fogantyún
* Alacsony működési költségek

NILFISK AKCIÓ
  

Érvényesség: 2019.10.01-2019.12.31.

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!

SC401 43 E
Közepes méretű, gyalogkíséretű 
padlótiszító, 230V-os változat kefével
Cikkszám: 9087392020

SC401 B Full package
Közepes méretű, gyalogkíséretű 
padlótiszító akkumulátorral, töltővel, 
kefével, padtartóval, vegyszeradagolóval
Cikkszám: 9087390020

Az SC401 növeli a napi tisztítási hatékonyságot
* 430mm-es munkaszélesség
* Könnyen állítható kefefej
* Állítható vízmennyiség
* Ergonomikus irányítókar
* Alacsony zajszint, csendes üzemmód (akkus változatnál)
* Akkumulátor töltöttségi szint kijelző (akkus változatnál)
* Akár 4 órás folyamatos használat (akkus változatnál)

Nettó listaár:
2.475.000 Ft

Nettó listaár:
1.588.600 Ft

Nettó listaár:
981.100 Ft

Nettó listaár:
734.500 Ft

Nettó akciós ár:
1.550.000 Ft

Nettó akciós ár:
899.000 Ft

Nettó akciós ár:
575.000 Ft

Nettó akciós ár:
489.000 Ft



FM400 L
Egytárcsás súroló tartállyal, kefével, 
padtartóval
Cikkszám: 56380056

Az FM400 rendkívül halk gép, közepes igénybevételű 
feladatok elvégzésére tervezve, kényelmes, fáradságmentes 
működést biztosít, látható eredményekkel
* Megfelelő teljesítmény
* Kábeltartó, villásdugó-tartó, nagy kerekek, könnyű kábel  
  visszahelyezés, ergonomikus fogantyú és tökéletesített  
  biztonság
* Alacsony zajszint

SC3500 GO-Line full package
Vezetőüléses padlótisztító 2 kefével, 
2 padtartóval, vegyszeradagolóval, 
biztonsági jelzőlámpával
Cikkszám: CM50000557-02

nagy alapterületű kereskedelmi egységek, oktatási intézmények 
vagy ipari területek tisztítására.
* Automata kefe vagy felszívófej emelés/leengedés 
* Megnövelt kefenyomás (50kg-ig) 
* Függőleges felszívófej tárolás a szűkebb helyeken való átjutás
  érdekében
* Kiváló manőverezhetőség és szállíthatóság
* 110/110 literes tiszta/piszkosvíz-tartály

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

irodák és kórházak tisztítási igényeihez. Robusztus és stabil, 
nagy a porzsák kapacitása: 15 liter.
* Alacsony zajszint
* Rozsdamentes tartály
* H13 HEPA szűrő alapfelszereltség
* Tartozéktárolás
* Két választható sebesség

SR 1101 B
Vezetőüléses seprőgép akkumulátorral, 
töltővel, oldalkefékkel, kefevédőkkel, jelző-
lámpával
Cikkszám: 9084310010

Ajánlott gyárak raktáraiba, autóparkokba, külső területekre, 
mint pl. parkokba, kertekbe.
* Elméleti tisztítóképesség 4.410 m²/h
* Erős polietilén szerkezet acélkerettel
* 3,6 m²-es szűrő a jó pormegkötés érdekében
* 70 literes szeméttartály
* 20%-os emelkedő leküzdési képesség

SW750
Akkumulátoros seprőgép 
akkumulátorral, töltővel
Cikkszám: 9084701010 

Egyszerű, csendes tisztítás zajérzékeny helyeken
* Alacsony zajszint
* Állítható fő- és oldalkefék
* A poliészter szűrőnek köszönhetően 
  száraz és nedves alkalmazásokkal is megbirkózik

ÚJ

Nettó listaár:
822.900 Ft

Nettó listaár:
5.579.677 Ft

Nettó listaár:
150.100 Ft

Nettó listaár:
422.050 Ft

Nettó listaár:
4.391.660 Ft

Nettó akciós ár:
550.000 Ft

Nettó akciós ár:
2.999.000 Ft

Nettó akciós ár:
65.900 Ft

Nettó akciós ár:
289.000 Ft

Nettó akciós ár:
 2.799.000 Ft



VHS 120 ALL-IN-ONE 
Általános tisztítás
Egyfázisú, száraz-nedves ipari porszívó, általános 
ipari felszívó készlettel
Cikkszám: 4012300068

A VHS120 az ideális porszívó, ha nagy teljesítményre van szükség 
kompakt kivitelben, bármilyen típusú hulladékanyag gyűjtésére.
* Egyfázisú, by-pass motorral
* Teljesítmény: 2000 W
* Kompakt dizájn
* Festett acél kivitel
* M-osztályú csillagszűrő 
* Nagy tartálykapacitás
* A tartály könnyedén eltávolítható és üríthető

VHS 120CB HC ALL-IN-ONE B&C
Építőipari készlet
Egyfázisú, száraz-nedves ipari porszívó, 
építőipari felszívó készlettel
Cikkszám: 4012300070

H-porosztályú porszívó, mely biztonságosan gyűjti össze a nagyon 

felszívott anyagokkal ne kelljen érintkeznie
* Krómozott szűkítő
* 5m-es rugalmas tömlő
* 2 vezetőkarmantyú
* Krómozott markolat
* Kerekes rázkódásvédő
* Padlófúvóka szilikon ajkakkal 
* Horganyzott íves szerelvény
* Antisztatikus körkefe
* Horganyzott lapos szórócső
* Vezető tölcsér

NILFISK IPARI PORSZÍVÓ AKCIÓ
  

Érvényesség: 2019.10.01-2019.12.31.

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!

Nettó listaár:
576.000 Ft

Nettó listaár:
832.000 Ft

Nettó akciós ár:
350.000 Ft

Nettó akciós ár:
519.000 Ft



VHS 120CB FN ALL-IN-ONE 
Pékségek számára
Egyfázisú, száraz-nedves ipari porszívó, 
kemencetisztító készlettel
Cikkszám: 4012300136

A kemence belsejének takarításához készült 
porszívónk  NOMEX® szűrővel
* Rugalmas tömlő magas hőmérséklethez (3 méter + fém 
  rögzítések) horganyzott szűkítővel és szerelvénnyel
* Alumínium 1 m-es toldat (3db) gyorscsatlakozóval
* Kerekes fúvóka kemencetakarításhoz
* PTFE csúszócsatlakozóval

VHS 120CB CC GV ALL-IN-ONE 
Fémipar számára
Fémipari, forgács porszívó géptisztító készlettel, 
ráccsal és szeleppel felszerelve.
Cikkszám: 4012300135

Ideális gépek és a padlók tisztítására, olaj visszanyerésére.
* Horganyzott tömlőcsatlakozó
* 5 m-es poliuretán tömlő + hollanderek
* Horganyzott íves csatlakozó
* Antisztatikus tölcsér

VHO 200CB ALL-IN-ONE 
Fémipar számára
Fémipari, folyadék felszívó porszívó leürítő 
készlettel.
Cikkszám: 4010400054

Ideális, ha a legfontosabb feladat a tartályok ürítése, 
a folyadékok 60%-ának és a fémforgácsok 40%-ának 
visszanyerése.
* Teljesítmény: 2400 W
* Nagy tartálykapacitás
* Szilárd és vékony kialakítás
* Folyadékokkal szembeni motorfej védelem

* Szivattyú a folyadékok könnyű ürítéséhez
* Forgácskosár a szilárd anyagok számára
* Olajálló gumitömlő
* Lapos lándzsák folyadékok felszívására
* Horganyzott tömlőcsatlakozó
* 5m-es antisztatikus olajtisztító gumitömlő
* Horganyzott, íves csatlakozó
* Antisztatikus tölcsér
* Horganyzott résfúvóka
* Olajleeresztő készlet

Nettó listaár:
629.000 Ft

Nettó listaár:
673.000 Ft

Nettó listaár:
1.199.000 Ft

Nettó akciós ár:
389.000 Ft

Nettó akciós ár:
419.000 Ft

Nettó akciós ár:
769.000 Ft



NILFISK SZERSZÁMOS AKCIÓ!
  

Érvényesség: 2019.10.01-2019.12.31.

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!

NILFISK BUDDY II. 18 T
Könnyű, kompakt száraz-nedves porszívó 
elektromos kisgépcsatlakozóval
Cikkszám: 18451134

JELLEMZŐK:
• Szűrőzsák
• Száraz-nedves kivitel
• Szívásszabályozás a kézi csőnél
• Kompakt kivitel
• Sokoldalúan illeszkedő tartozék rendszer
• Kisgépcsatlakozó
• Parkolás funkció
• Fúvás funkció
• Tartály mérete: 18l
• Teljesítmény: 1200W
• Tömeg: 5,5kg
• Méret: 3600x3300x5300mm

ALAPFELSZERELÉS:
• 6m elektromos kábel
• Szűrőkészlet
• 4m gégecső
• Résszívó
• Száraz-nedves felszívó készlet
• Tartozéktároló 

NILFISK BUDDY II. 12
Könnyű, erős berendezés bármilyen száraz-nedves 
törmelék feltakarításához. Háztartásba, autóhoz, kis 
műhelyek számára ideális
Cikkszám: 18451119

Ez a gép számos olyan funkcióval rendelkezik, amely az alapvető
tisztítási feladatok elvégzéséhez szükséges
JELLEMZŐK:
• Kompakt kialakítás
* 12 literes, strapabíró polypropylén tartály
* 1200 W motorteljesítmény
* Fújó funkció
* Nagy méretű hátsó kerekek, első bolygókerekek

* Tartozéktároló a gépen

ALAPFELSZERELTSÉG:
* Résszívó
* Szűrő
* Felszívó cső parkoló kapoccsal
* Száraz-nedves felszívó fej

Nettó listaár:
15.740 Ft 

Nettó akciós ár:
13.000 Ft 

Nettó listaár:
23.614 Ft 

Nettó akciós ár:
19.900 Ft 



NILFISK ATTIX 33-2L IC
Egymotoros, professzionális porszívó, 
automata szűrőtisztító rendszerrel. Ipari tisztí-
táshoz, vagy építőiparban használt gépek/szer-
számok által kibocsájtott por felszívására
Cikkszám: 107412103

JELLEMZŐK:

• 30 literes tartály
• L porosztály
• Könnyű tartályürítés 
• Antisztatikus rendszerhez előkészített
• MultiFit csatlakozó szerszámgépekhez
• Adaptertálca szerszámtárolókhoz
• Teljesítmény: 1400W
• Vákuum: 25kPa
• Légszállítás: 4500l/perc
• Tömeg: 14,5kg
• Méret: 565x385x520mm

ALAPFELSZERELÉS:
• Fő szűrő (PTFE)
• Eldobható porzsák
• Csőtartó
• Kábeltartó
• Tartozéktároló
• Kisgépcsatlakozó
• 7,5m elektromos kábel

NILFISK AERO 26-21 PC
Kompakt, egyfázisú, száraz-nedves porszívók szűrőtisz-
tító rendszerrel és ergonomikus megjelenéssel
Cikkszám: 107406606

JELLEMZŐK:
• Push&Clean rendszer
• 25 literes tartály
• Kényelmes tartozékhasználat, kábeltárolás 
• Fújó funkció
• MultiFit csatlakozó szerszámgépekhez
• Rugalmas gumiszalag a gégecső kényelmes tárolása érdekében
• Teljesítmény (W): 1250
• Vákuum (kPa): 21
• Légszállítás: 3600 l/h
• Tömeg (kg): 9
• 5m elektromos kábel
• Méret: 375x390x530

ALAPFELSZERELÉS:
• Szűrő (PET)
• Kefés felszívó fej (300mm)
• Univerzális fej
• Résszívó
• Szerszámadapter szívásszabályozóval
• Gégecső (3,5m)
• Hosszabbító cső (krómozott) : 2x505mm

Nettó listaár:
155.800 Ft

Nettó listaár:
73.600 Ft

Nettó akciós ár:

120.000 Ft

Nettó akciós ár:

45.000 Ft



NILFISK MULTI II. 22
Sokoldalú száraz-nedves porszívó kompakt 
kivitelben. Nagyméretű tartályának köszönhe-
tően nagyobb munkák elvégzésére, nagyobb 
mennyiségű szennyeződés felszívására is 
ideális
Cikkszám: 18451550

Ez a gép számos olyan funkcióval rendelkezik, amely az alapvető
tisztítási feladatok elvégzéséhez szükséges
JELLEMZŐK:
• Szűrőtelítettség visszajelzés
• Strapabíró berendezés, hosszú élettartamú
• Fújó funkció
• Vákuum: 200 MBAR
• Tartálytérfogat: 22 l
• Teljesítmény: 1200 W

ALAPFELSZERELTSÉG:

• 5m elektromos kábel
• Száraz-nedves padlófej
• Résszívó
• Szerszámtároló
• Szűrő
• 1db porzsák
• Kábeltartó

NILFISK SW250
Gyalogkíséretű seprőgép, mely lenyűgöző teljesítményt 
nyújt kültéren és beltéri padlókon egyaránt
Cikkszám: 50000494

Helytakarékos és könnyű, a seprőgépet szűk és zárt helyeken is használhatja. 
A keféket a szíjrendszer forgatja, ahogy a gépet a felhasználó előre tolja, aminek 
köszönhetően a zajszint alacsony.
JELLEMZŐK:
• Kitűnő teljesítmény
• Manuális
• Alacsony zajszint
• Állítható fogantyú
• Lehajtható tolókar
• Könnyen manőverezhető

ALAPFELSZERELTSÉG:

• Szűrő
• Főkefe
• Oldalkefe

Nettó akciós ár:
24.000 Ft

Nettó listaár:
34.638 Ft

Nettó listaár:
116.300 Ft

Nettó akciós ár:
99.000 Ft



VL500 35 EDF
Száraz-nedves porszívó dupla 
szűrőrendszerrel
Cikkszám: 107405160

JELLEMZŐK:
• Kettős szűrő
• IP24 besorolás
• 35 literes tartály
• Billenthető motorfej
• Könnyű szűrőcsere
• Csőtartó
• Tartozéktároló
• 10m elektromos kábel
• Teljesítmény (W): 1350
• Légszállítás (l/perc): 2880

ALAPFELSZERELÉS:

• Nedves szűrő
• Patronszűrő 
• Gégecső (1,9mm)
• Padlótisztító fej gumiéllel
• Kefés padlótisztító fej 
• Kefés fej
• Résszívó
• Alumínium hosszabbító cső

Érvényesség: 2019.10.01-2019.12.31.
Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!

VL500 75-2 EDF
Száraz-nedves porszívó dupla 
szűrőrendszerrel, tolókarral
Cikkszám: 107405164

JELLEMZŐK:
• Kettős szűrő
• Kétmotoros rendszer
• IP24 besorolás
• 75 literes tartály
• Könnyen felszerelhető, állítható tolókarral
• Billenthető motorfej, könnyű tartályürítés
• Könnyű szűrőcsere
• Ergonomikus kialakítás
• Leeresztő tömlő
• Ergo csatlakozó
• Tartozéktároló
• 10m elektromos kábel
• Teljesítmény (W): 2500
• Légszállítás (l/perc): 4320
• Tömeg (kg): 28,5

ALAPFELSZERELÉS:

• Nedves szűrő
• Patronszűrő 
• Padlótisztító fej gumiéllel (400 mm)
• Szívócső
• Kefés padlótisztító fej 
• Kefés fej
• Résszívó
• Hosszabbító cső
• Gégecső 2,5m

Nettó akciós ár:

75.000 Ft
Nettó akciós ár:

149.900 Ft
Nettó listaár:
100.600 Ft

Nettó listaár:
200.400 Ft

2730 
T



Érvényességi idő: 2019.10.01-2019.12.31.  •  Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!  •  www.vipercleaning.hu

AS 380/15 C
Kisméretű padlótisztító kefével
230V-os változatban
Cikkszám: 50000201

Az AS380/15 egy kompakt, felhasználóbarát mikro 
padlósúroló, amely tökéletes a szűk területek 
tisztítására.
• Lehajtható tolókarral
• Kiemelhető víztartállyal
• Súroló szélesség: 38cm
• Felszívási szélesség: 49 cm
• Tiszta/piszkosvíz-tartály térfogat: 15/15l
• Kábel: 15m

VIPER AKCIÓ
Október - November - December

AS 380/15 B
Kisméretű padlótisztító 
akkumulátorral, töltővel, 
kefével
Cikkszám: 50000199

  

AS 510 B
Közepes méretű padlótisztító kefével, 
akkumulátorral, töltővel
Cikkszám: 50000238

Egy könnyen kezelhető gép, mellyel a nehezen hozzáférhető 
helyek takarítása sem probléma
* Beépített biztonsági kapcsoló
• Üzemóra számláló, vízszintjelző
* Egyszerű és felhasználóbarát
• Szívómotor teljesítménye: 350 W
* Súroló/felszívási szélesség: 51/79 cm
* Tiszta/piszkosvíz-tartály: 40/40 l

 

Nettó listaár:
493.200 Ft

Nettó listaár:
1.001.300 Ft

Nettó listaár:
694.500 Ft

Nettó akciós ár:
289.000 Ft

Nettó akciós ár:
599.000 Ft

Nettó akciós ár:
389.000 Ft



VIPER 
KIVÁLÓ ÁR / ÉRTÉK ARÁNY

Érvényességi idő: 2019.10.01-2019.12.31.  •  Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!  •  www.vipercleaning.hu

 

LS 160 HD
Egytárcsás súroló kefével, 
padtartóval, tartállyal
Cikkszám: 50000253

Ideális olyan helyeken, ahol erőteljes 
súrolásra van szükség
* Egyszerű és felhasználóbarát
* Megnövelt, 1800 W-os teljesítmény
* Állítható, ergonomikus fogantyú
* Súroló szélesség: 43 cm
* Feszültség: 220-240V
* Kefe/pad fordulatszám (RPM): 160

 

CAR275
Szőnyeg- és kárpittisztító
Cikkszám: 50000209

Ideális olyan szőnyeggel bevont területekre, 
ahol extrakciós tisztítás szükséges.
* Egyszerű, felhasználóbarát
* Könnyű manőverezhetőség
* Érintőgombos működtetés
• Teljesítmény: 2000 W
* Légszállítás: 3115 l/perc
* Vákuum: 2005 mm H2O
* Névleges teljesítmény: 2000 W
* Tisztavíz/piszkosvíz-tartály térf.: 25/75 l

AS 530 R
Kisméretű, vezetőüléses  padlótisztító 
akkumulátorral, töltővel, kefével
Cikkszám: 50000415

Ideális nagy területek tisztítására, könnyen kezelhető, 
kiváló ár/érték arányt képvisel
* Intuitív kijelző és gombok
* Szívómotor teljesítménye: 400W
* Robusztus design
* Súroló/felszívási szélesség: 53/73 cm
* Tiszta/piszkosvíz-tartály.: 73/73 l

  

AS710R
Vezetőüléses padlótisztító akkumulátorral, 
töltővel, 2 kefével, padtartóval 
Cikkszám: 50000315

Kiváló mindennapos beltéri tisztítási feladatok elvégzéséhez
* Megbízható és biztonságos
* Robusztus, erőteljes kialakítás
• Szívómotor teljesítménye: 500 W
* Súroló/felszívási szélesség: 71/94 cm
* Tiszta/piszkos víz tart. térf.: 120/120 l

Nettó listaár:
1.936.100 Ft

Nettó listaár:
266.200 Ft

Nettó listaár:
283.600 Ft

Nettó listaár:
2.724.600 Ft

Nettó akciós ár:
1.499.000 Ft

Nettó akciós ár:
189.000 Ft

Nettó akciós ár:
199.000 Ft

Nettó akciós ár:
1.999.000 Ft

2730 
T
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