NILFISK AKCIÓ!

Érvényesség: 2020.01.20-visszavonásig
Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!

NILFISK SC401 B
Full package

NILFISK SC500
Full package

Közepes méretű, gyalogkíséretű
padlótiszító akkumulátorral, töltővel,
kefével, padtartóval, vegyszeradagolóval

Közepes méretű, gyalogkíséretű
padlótiszító akkumulátorral, töltővel,

Cikkszám: 9087390020

Cikkszám: 9087400020

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

Egy költséghatékony, könnyen használható padlótisztító
napközbeni takarításra.
* 530mm munkaszélesség
* Ergonomikus irányítókar
* Smartkey intelligens kezelői rendszer
* Akár 4 órás folyamatos használat

Nettó akciós ár:

Nettó akciós ár:

940.000 Ft

1.599.000 Ft

Nettó listaár:

Nettó listaár:

2.629.690 Ft

1.691.860 Ft

NILFISK 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

Nettó akciós ár:

2.950.000 Ft
Nettó listaár:

4.408.730 Ft

NILFISK MC 2C-150/650

NILFISK MC 2C-150/650 XT

Kisméretű, hidegvizes magasnyomású
mosó

Kisméretű, hidegvizes magasnyomású
mosó tömlőtartó dobbal, 15m tömlővel

Cikkszám: 128470140

Cikkszám: 128470138

Kiválóan alkalmas kisipari felhasználásra és rutinszerű
tisztítási feladatokra.
* Vízszállítás (L/ÓRA): 650/570
* Szivattyúnyomás (BAR/MPA): 150/15
* Akár 2 órás folyamatos használat

Nettó akciós ár:

Nettó akciós ár:

Nettó listaár:

Nettó listaár:

175.000 Ft
260.810 Ft

209.000 Ft
313.980 Ft

NILFISK MC 5M-180/840

NILFISK MC 5M-180/840 XT

Középkategóriás, hidegvizes
magasnyomású mosó

Középkategóriás, hidegvizes magasnyomású mosó tömlőtartó dobbal, 15m tömlővel

Cikkszám: 107146705

Cikkszám: 107146708

Az igényes felhasználók legsokoldalúbb partnere a
mezőgazdaságban, iparban, építőiparban, autóiparban.
* Vízszállítás (L/ÓRA): 840/760
* Szivattyúnyomás (BAR/MPA): 180/18
* Akár 5órás folyamatos használat

Nettó akciós ár:

290.000 Ft
Nettó listaár:

463.890 Ft

Nettó akciós ár:

340.000 Ft
Nettó listaár:

524.055 Ft

NILFISK MC 7P-195/1280 FA
Prémium kategóriás, ipari, hidegvizes
magasnyomású mosó
Cikkszám: 107146800

Az MC 7P FA ipari kategóriás, hidegvizes magasnyomású
mosó verhetetlen nehéz, ipari tisztítási feladatok ellátásában.
* Vízszállítás (L/ÓRA): 1280/1180
* Szivattyúnyomás (BAR/MPA): 195/19.5
* Akár 8 órás folyamatos használat

Nettó akciós ár:

680.000 Ft
Nettó listaár:

875.080 Ft

NILFISK MH 4M-200/960 FA

NILFISK MH 4M-200/960 FAX

Közepes méretű, melegvizes
magasnyomású mosó

Közepes méretű, melegvizes
magasnyomású mosó, beépített tömlőtartó
dobbal, 15m tömlővel

Cikkszám: 107146920

Az MH 4M alkalmas közepesen nehéz, melegvizes tisztítást
igénylő feladat elvégzésére akár 4-5 óra használat esetén
is, a tökéletesített, gazdaságos EcoPower fűtőrendszernek
köszönhetően pedig nagyon magas teljesítményt és gyors
takarítást kínál.
* Vízszállítás (L/ÓRA): 960/900
* Szivattyúnyomás (BAR/MPA): 200/20

Cikkszám: 107146922

Nettó akciós ár:

Nettó akciós ár:

Nettó listaár:

Nettó listaár:

820.000 Ft

850.000 Ft

1.325.310 Ft

1.427.580 Ft

NILFISK MH 7P-180/1260 FA
Prémium kategóriás, melegvizes mosó
Cikkszám: 107146980

Optimális megoldás nehéz tisztítási
feladatokhoz, nagy teljesítményű
fűtőrendszerrel, akár napi 6-8 órás
folyamatos használatra.
* Vízszállítás (L/ÓRA): 1260/1170
* Szivattyúnyomás (BAR/MPA): 180/18

Nettó akciós ár:

1.290.000 Ft
Nettó listaár:

1.832.920 Ft

NILFISK ATTIX 961-01

NILFISK ATTIX 33-2L IC

Kétmotoros száraz-nedves ipari porszívó a
legnehezebb alkalmazásokhoz

Egymotoros, professzionális porszívó,
automata szűrőtisztító rendszerrel

Az ATTIX 961-01 ipari porszívó a legerősebb kétmotoros gép,
amivel még nehéz törmelékeket is könnyedén fölszedhet.
* Vákuum (MBAR/KPA): 250/25
* Teljesítmény pmax (W): 2x1500
* Légszállítás (l/perc): 2x3600

Kiválóan alkalmas ipari tisztításhoz, vagy építőiparban
használt gépek/szerszámok által kibocsájtott por felszívására
• Vákuum (KPA): 25
• Teljesítmény (W): 1400
• Légszállítás (l/perc): 4500l

Cikkszám: 302002900

Cikkszám: 107412103

• 30 literes tartály
• L porosztály

Nettó akciós ár:

Nettó akciós ár:

Nettó listaár:

Nettó listaár:

240.000 Ft
340.320 Ft

120.000 Ft
164.760 Ft

NILFISK VL500 35 EDF

NILFISK VL500 75-2 EDF

Száraz-nedves porszívó dupla
szűrőrendszerrel

Száraz-nedves porszívó dupla
szűrőrendszerrel, tolókarral

A VL500 ideális hotelek, takarítócégek, intézmények, kiállítások,
konferencia központok, középületek, termelő- és gyártóüzemek
számára.
• Teljesítmény (W): 1350
• Légszállítás (l/perc): 2880
• Kettős szűrő
• IP24 besorolás
• 35 literes tartály

A strapabíró szűrő felszereltsége egyszerű kezelést biztosít,
akár száraz vagy nedves felszívási feladatok egy időben
történő használata esetén is.
• Teljesítmény (W): 2500
• Légszállítás (l/perc): 4320
• Kettős szűrő
• Kétmotoros rendszer
• IP24 besorolás
• 75 literes tartály

Cikkszám: 107405160

Cikkszám: 107405164

Nettó akciós ár:

Nettó akciós ár:

Nettó listaár:

Nettó listaár:

75.000 Ft
105.380 Ft

150.000 Ft
209.920 Ft

NILFISK S2 B L 50

NILFISK S3 B L 100

Egyfázisú száraz-nedves ipari porszívó
felszívó készlettel

Egyfázisú száraz-nedves porszívó
felszívó készlettel

Megbízható, erőteljes, egyszerű száraz-nedves ipari porszívó,
elsődlegesen a gépipar számára kifejlesztve
* Névleges teljesítmény (kW): 2
* Légszállítás gégecső nélkül (l/perc): 5500
* Feszültség (V): 230
* Max. vákuum (kPa): 21
* Tartálykapacitás (l): 50

Ideális a gépipar számára, alkalmas arra, hogy szerszámgépek tisztításakor nedves és száraz anyagokat egyaránt
felszívjon
* Névleges teljesítmény (kW): 3
* Légszállítás gégecső nélkül (l/perc): 8100
* Feszültség (V): 230
* Max. vákuum (kPa): 21
* Tartálykapacitás (l): 100

Cikkszám: 4010500033

Cikkszám: 4010500039

Nettó akciós ár:

Nettó akciós ár:

Nettó listaár:

Nettó listaár:

450.000 Ft
783.440 Ft

490.000 Ft
838.510 Ft

NILFISK T30 L50
Háromfázisú száraz-nedves
ipari porszívó
Cikkszám: 4030600082

Robusztus ipari porszívó általános
felhasználásra
* Névleges teljesítmény (kW): 3
* Légszállítás gégecső nélkül (l/perc): 5830
* Feszültség (V): 400
* Max vákuum (kPa): 31

Nettó akciós ár:

800.000 Ft
Nettó listaár:

1.232.810 Ft

NILFISK 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.
* Teljesítmény (W): 2000
* Légszállítás (l/perc): 5200
* Feszültség (V): 230
* Vákuum (kPa): 21
* Egyfázisú, by-pass motorral
* M-osztályú csillagszűrő
* Nagy tartálykapacitás

Nettó akciós ár:

360.000 Ft
Nettó listaár:

603.360 Ft

NILFISK VHS 120CB HC
ALL-IN-ONE B&C
- Építőipari készlet

NILFISK VHS 120CB FN
ALL-IN-ONE

Egyfázisú, száraz-nedves ipari porszívó,
építőipari felszívó készlettel

Egyfázisú, száraz-nedves ipari porszívó,
kemencetisztító készlettel

Cikkszám: 4012300070

H-porosztályú porszívó, mely biztonságosan gyűjti össze a
hogy a 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

- Pékségek számára
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

Nettó akciós ár:

Nettó akciós ár:

Nettó listaár:

Nettó listaár:

550.000 Ft
893.410 Ft

400.000 Ft
658.900 Ft

NILFISK 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

Nettó akciós ár:

430.000 Ft
Nettó listaár:

705.000 Ft

NILFISK 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 (W): 2400
* Légszállítás (l/perc): 4500
* Feszültség (V): 230
* Vákuum (kPa): 23
* 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 akciós ár:

780.000 Ft
Nettó listaár:

1.259.000 Ft

NILFISK SW750

NILFISK SW250

Akkumulátoros seprőgép
akkumulátorral, töltővel

Manuális gyalogkíséretű seprőgép
Cikkszám: 50000494

Cikkszám: 9084701010

Kompakt, könnyű gép szűk helyek tisztításához. Ideális választás olyan alkalmazásokhoz, mint a kisebb
gyárakban, parkolókban, bevásárlóközpontokban,
iskolákban, műhelyekben, buszpályaudvarokon,
vasútállomásokon, irodaházaknál végett takarítás.
* Alacsony zajszint
* Állítható fő- és oldalkefék
* A poliészter szűrőnek köszönhetően
száraz és nedves alkalmazásokkal is megbirkózik

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

Nettó akciós ár:

Nettó akciós ár:

Nettó listaár:

Nettó listaár:

100.000 Ft

570.000 Ft

121.530 Ft

864.050 Ft

NILFISK SR 1101 B
Vezetőüléses seprőgép akkumulátorral, töltővel,
oldalkefékkel, kefevédőkkel, jelzőlámpával
Cikkszám: 9084310010

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

Nettó akciós ár:

3.150.000 Ft
Nettó listaár:

5.288.290 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

Nettó akciós ár:

300.000 Ft
Nettó listaár:

441.016 Ft

Érvényességi idő: 2020.01.20-visszavonásig

www.vipercleaning.hu

VIPER AS 380/15 C

VIPER AS 380/15 B

Kisméretű padlótisztító kefével
230V-os változatban

Kisméretű padlótisztító akkumulátorral,
töltővel, kefével

Cikkszám: 50000201

Cikkszám: 50000199

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

Nettó akciós ár:

420.000 Ft

Nettó akciós ár:

Nettó listaár:

320.000 Ft

737.910 Ft

524.030 Ft

VIPER AS 510 B

Nettó akciós ár:

Közepes méretű padlótisztító kefével,
akkumulátorral, töltővel

610.000 Ft

Cikkszám: 50000238

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

VIPER CAR275

Nettó listaár:

1.061.378 Ft

VIPER LS 160 HD
Egytárcsás súroló kefével, padtartóval,
tartállyal

Szőnyeg- és kárpittisztító
Cikkszám: 50000209

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

Cikkszám: 50000253

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

Nettó akciós ár:

Nettó akciós ár:

Nettó listaár:

Nettó listaár:

200.000 Ft
302.030 Ft

LSU 255
Általános használatú száraz-nedves porszívó
Cikkszám: 50000126

Ideális olyan helyeken, ahol erőteljes száraz-nedves
porszívózásra van szükség
* Légszállítás: 3115 liter/perc
* Elektromos telj.: 2x1000 W
* Tartály térf.: 55 l
* Leeresztő cső a tartály könnyű ürítéséhez

200.000 Ft
278.180 Ft

Nettó akciós ár:

85.000 Ft
Nettó listaár:

103.900 Ft

NILFISK EXTRA AKCIÓ

Érvényesség: 2020.01.20-visszavonásig

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!
NILFISK VP300 BASIC HEPA
Általános használatú porszívó a
könnyen vagy közepesen szennyezett
felületek mindennapi tisztítására
Cikkszám: 107415322

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

Nettó akciós ár:

34.000 Ft
Nettó listaár:

69.990 Ft

NILFISK 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
* Minőségi alkatrészek
* H13 HEPA szűrő alapfelszereltség
* Tartozéktárolás
* Két választható sebesség

Nettó akciós ár:

73.000 Ft
Nettó listaár:

157.605 Ft

NILFISK ATTIX 30-01 PC
Száraz-nedves porszívó mindennapi
használatra
Cikkszám: 107413591

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

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

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

Nettó akciós ár:

Nettó akciós ár:

Nettó listaár:

Nettó listaár:

99.000 Ft
138.965 Ft

VIPER DSU 12
Általános használatú száraz porszívó
Cikkszám: 50000515

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

Nettó akciós ár:

26.990 Ft
Nettó listaár:

35.775 Ft

32.990 Ft
49.680 Ft

NILFISK IDŐSZAKOS AKCIÓ
Érvényesség: 2020.01.20-2020.03.15.

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!
SC250
Gyalogkíséretű padlótiszító
akkumulátorral, töltővel
Cikkszám: 9087380020

Kompakt padlótisztító, kemény padlófelületek gyors és
hatékony tisztítására kialakítva. Egy könnyű, halk és hatékony gépet kap napközbeni használatra, akkumulátorral
ellátva. Vonzó ajánlat boltok, iskolák, éttermek, kávézók,
pékségek, gyorséttermek, hotelek, takarító cégek, stb.
számára.
* Magas tisztítási teljesítmény: 34 cm-es hengerkefe vagy
mikroszálas henger
* 6 literes tiszta/piszkosvíz- tartály
* Minden sarokba elér
* Seper, súrol, szárít egy időben
* Könnyen szállítható, kompakt kivitel
* Informatív kijelző a fogantyún
* Alacsony működési költségek

Nettó akciós ár:

510.000 Ft
Nettó listaár:

782.240 Ft

BA 611 D
Gyalogkíséretű padlótisztító akkumulátorral,
kefével napközbeni takarításhoz zajérzékeny
helyekre
Cikkszám: 9087159020

partner a szállodák, iskolák, irodák
és kórházak tisztítási igényeihez.
* Egy érintéses kezelőpanel
• Alacsony zajszint
• Könnyű karbantartás
• Eszközmentes felszívógumi csere
• Az önjáró változat nagy
kerekekkel felszerelt
• Vízálló kontroll panel

Nettó akciós ár:

1.650.000 Ft
Nettó listaár:

2.722.790 Ft

