
Lista ár:
1.588.600 Ft

Lista ár:
2.693.200

Akciós ár

Akciós ár

935.000 Ft

1.967.000 Ft

NILFISK AKCIÓ
  

Érvényesség: 2019.07.01-2019.09.30.

www.nilfisk.hu Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák
SC401 B Full package
Nagy teljesítményű gyalogkíséretű 
padlótiszító akkumulátorral, töltővel, 
kefével, padtartóval, tisztítószeradago-
lóval
Cikkszám: 9087390020

SC401 növeli a napi tisztítási hatékonyságot
* Könnyen állítható kefefej
* Állítható vízmennyiség
* Ergonomikus irányítókar
* Alacsony zajszint, csendes üzemmód
* Akkumulátor töltöttségi szint kijelző
* Akár 4 órás folyamatos használat

SC351
Gyalogkíséretű padlótiszító 
akkumulátorral, töltővel
Cikkszám: 9087341020

Új generációs padlótisztító szűk helyek gépi 
takarításához
* Előre-, és hátramenetben is súrol, szárít
* Alacsony zajszint, csendes üzemmód
* Könnyen állítható kefefej
* Állítható vízmennyiség
* Akkumulátor töltöttségi szint kijelző

Lista ár:
963.400

Akciós ár
639.000 Ft

Lista ár:
2.475.000 Ft

Akciós ár
1.599.000 Ft

SC500 full package
Nagy teljesítményű gyalogkíséretű padló-
tiszító akkumulátorral, töltővel, kefével, 
tisztítószeragolóval
Cikkszám: 9087400020

Egy költséghatékony, könnyen használható padlótisztító
napközbeni takarításra.
* Ergonomikus irányítókar
* Alacsony zajszint, csendes üzemmód
* Sebességhez igazított vízadagolás
* Smartkey intelligens kezelői rendszer 
* Akár 4 órás folyamatos használat
* Kiváló manőverezhetőség
* Egyszerű használat

SC2000 Full package
Kisméretű vezetőüléses padlótisztító 
akkumulátorral, töltővel, kefével, 
tisztítószer-adagolóval
Cikkszám: 9087411020

Egy költséghatékony, könnyen használható
padlótisztító napközbeni takarításra
* Ecoflex rendszerrel
* Alacsony zajszint, csendes üzemmód
* Kompakt és kényelmes
* Kiváló manőverezhetőség
* Nagy tartály
* Egyszerű használat
* SmartKey funkció



www.nilfisk.hu Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák

KAPCSOLAT:

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

A Nilfisk VP930 megbízható partner a szállodák, iskolák, 
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

Lista ár:
7.672.900 Ft

Lista ár:
5.579.700 Ft

Lista ár:
150.100 Ft

Akciós ár Akciós ár

Akciós ár

3.956.000 Ft 3.099.000 Ft

69.900 Ft

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

Lista ár:
822.900 Ft

Akciós ár
569.000 Ft

BR 855
Vezetőüléses padlótisztító 
akkumulátorral, töltővel, kefével
Cikkszám: 56601015

Padlótisztítók új generációja, fókuszban a minőség, az ergo-
nómia és a megbízhatóság. 
* Felhasználóbarát, víztakarékos 
* Egyszerű használat
* Jól manőverezhető a zsúfolt helyeken is
* Alacsony zajszint
* Ecoflex előkészített
* A csomagban lévő akkumulátorral akár 6órás folyamatos 
működés

SR 1101 B
Vezetőüléses seprőgép akkumulátorral, 
töltővel, 2 db oldalkefével
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



VHS 120 ALL-IN-ONE
Egyfázisú száraz-nedves ipari porszívó 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

Lista ár:
576.000 Ft

Akciós ár
365.000 Ft

NILFISK IPARI PORSZÍVÓ AKCIÓ
  

Érvényesség: 2019.07.01-2019.09.30.

www.nilfisk.hu Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák



A VHS120 egy kompakt mobil egyfázisú 
porszívó, amely by-pass motorral és 37 literes 
levehető tartállyal van ellátva, hogy biztosítsa a legmagasabb teljesít-
ményt és a gyűjtési kapacitást, amennyiben korlátozott hely áll ren-
delkezésre. 

A kiemelkedően nagy felületű M-osztályú, rögzítő fülekkel el-
látott csillagszűrő és az opcionálisan választható HEPA14 ab-
szolút szűrő biztosítja a legmagasabb szűrési teljesítményt. 

A kézi szűrőrázóval gyorsan elvégezhető a főszű-
rő tisztítása, így a porszívózási hatásfok magas 
szinten tartható. A teljesítményt folyamatosan nyomon kö-
vetheti a motorfej vákuummérőjének köszönhetően. 

Kapcsolat:

www.nilfisk.hu Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák

Behållare

37 
liter

Luftmängd

5500 
l/min

Vakuum

210 
mbar



Érvényességi idő: 2019.07.01-2019.09.30.  •  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

VIPER AKCIÓ
Július - Augusztus - Szeptember

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

Akciós ár Akciós ár

Lista ár
493.200 Ft 

Lista ár
694.500 Ft 

299.000 Ft 399.000 Ft

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 kapcsolóval
* Egyszerű és felhasználóbarát
* Súroló szélesség: 51 cm
* Felszívási szélesség: 79 cm
* Tiszta/piszkosvíz-tartály: 40/40 l

Akciós ár

Lista ár
1.001.300 Ft 

619.000 Ft



KAPCSOLAT:

VIPER 
KIVÁLÓ ÁR / ÉRTÉK ARÁNY

Érvényességi idő: 2019.07.01-2019.09.30.  •  Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák  •  www.vipercleaning.hu

Akciós ár

Lista ár
283.600 Ft 

205.000 Ft

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
* Ergonomikus fogantyú
* Súroló szélesség: 43 cm
* Feszültség: 220-240V
* Kefe/pad fordulatszám (RPM): 160

Akciós ár

Lista ár
266.200 Ft 

199.000 Ft

CAR275
Szőnyeg- és kárpittisztító
Cikkszám: 50000209

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

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

Ideális nagy területek tisztítására, könnyen kezelhető, 
kiváló ár/érték arányt képvisel
* Intuitív kijelző és gombok
* Magas teljesítmény
* Robusztus design
* Súroló szélesség: 53 cm
* Felszívási szélesség: 73 cm
* Tiszta/piszkos víz tart. térf.: 73/73 l

Akciós árAkciós ár

Lista ár
1.936.100 Ft 

Lista ár
1.460.200 Ft 

1.549.000 Ft1.099.000 Ft

AS 5160 T 
Közepes méretű önjáró gyalogkíséretű 
padlótisztító akkumulátorral, töltővel, kefével
Cikkszám: 50000403

Egy könnyen kezelhető gép, mellyel a nehezen hozzáférhető 
helyek takarítása sem probléma
* Önálló kerékhajtással
* Könnyű és kényelmes működtetés
* Súroló szélesség: 51 cm
* Felszívási szélesség: 79 cm
* Tiszta/piszkosvíz-tartály: 61/61 l



Bruttó akciós ár:
44.990 Ft

 Bruttó listaár: 
57.990 Ft

Bruttó akciós ár:
34.990 Ft

 Bruttó listaár: 
41.990 Ft

NILFISK SZERSZÁMOS AKCIÓ!
  

Érvényesség: 2019.07.01-2019.09.30.

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák

NILFISK C 110.7-5 Home XTRA
Kompakt és kényelmes magasnyomású mosó
alapvető kültéri takarítási feladatokhoz
Cikkszám: 128471002

A kis méret, és az X-TRA modellek kereke és fogantyúja rendkívül
könnyed kezelést tesz lehetővé. 
JELLEMZŐK:
• Robusztus, strapabíró
• Max. nyomás: 110 bar
• Automata Start/Stop funkció
• Max. bemeneti vízhő 40°C
• Max. vízszállítás (l/óra): 440/310

ALAPFELSZERELTSÉG:

• 5m magasnyomású tömlő
• 5m elektromos kábel
• Fix kefe
• Click & clean (C&C) szórófej
• Mosólándzsa
• Terasztisztító
• Fogantyú
• Habosító, vegyszerező tartály
• Kerék
• Könnyített szórópisztoly

NILFISK C 120.7-6 PCAD
Kompakt és kényelmes magasnyomású mosó
könnyű és közepes kültéri takarítási feladatokhoz
Cikkszám: 128471010

A kis méret, és a fogantyúja rendkívül könnyed kezelést tesz lehetővé.
JELLEMZŐK:
• Robusztus, strapabíró
• Max. nyomás: 120 bar
• Automata Start/Stop funkció
• Max. bemeneti vízhő 40°C
• Max. vízszállítás (l/óra): 440/310

ALAPFELSZERELTSÉG:
• 6m magasnyomású tömlő
• 5m elektromos kábel
• Fix kefe
• Click & clean (C&C) szórófej
• Terasztisztító
• Fogantyú
• Habosító, vegyszerező tartály
• Mosólándzsa
• Könnyített szórópisztoly
• Powerspeed fúvóka
• Tornado fúvóka
• Cső- és csatornatisztító tömlő
• Kerék



NILFISK C 125.7-6 XTRA
Háztartási magasnyomású mosó fogantyúval az 
alapvető kültéri tisztítási feladatokhoz tömlőtartó dobbal
Cikkszám: 128470951

Ez a gép számos olyan funkcióval rendelkezik, amely az alapvető
tisztítási feladatok elvégzéséhez szükséges
JELLEMZŐK:
• Robusztus, strapabíró
• Max. nyomás: 125 bar
• Automata Start/Stop funkció
• Max. bemeneti vízhő 40°C
• Max. vízszállítás (l/óra): 460/320

ALAPFELSZERELTSÉG:

• 6m magasnyomású tömlő
• 5m elektromos kábel
• Click & clean (C&C) szórófej
• Gyors- és forgócsatlakozós pisztoly
• Tömlődob
• Szár és pisztoly szórófej tárolóeszköz
• Kerék + fogantyú
• Nyomás szabályozás a fúvókában
• Habosító, vegyszerező tartály
• Powerspeed fúvóka
• Tornado fúvóka

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

Bruttó akciós ár:
37.990 Ft

 Bruttó listaár: 
48.990 Ft

Bruttó akciós ár:
129.990 Ft

 Bruttó listaár: 
147.700 Ft



NILFISK MULTI II. 22. INOX
Sokoldalú száraz-nedves porszívó kompakt kivitelben. Nagyméretű 
tartályának köszönhetően nagyobb munkák elvégzésére, nagyobb 
mennyiségű szennyeződés felszívására is ideális
Cikkszám: 18451551

Ez a gép számos olyan funkcióval rendelkezik, amely az alapvető
tisztítási feladatok elvégzéséhez szükséges
JELLEMZŐK:
• Szűrőtelítettség visszajelzés
• Strapabíró berendezés, hosszú élettartamú
• Inox tartály a könnyű tisztántarthatóság érdekében
• Push&Clean szűrőtisztító rendszer
• Fújó funkció
• Vákuum: 200 MBAR
• Tartálytérfogat: 22 l
• Teljesítmény: 1200 W

ALAPFELSZERELTSÉG:

• 5m elektromos kábel
• Száraz-nedves padlófej
• Felszívócső parkolókapoccsal
• Résszívó
• Szerszámtároló
• Szűrő
• 1db porzsák Bruttó akciós ár:

34.990 Ft

 Bruttó listaár: 
52.990 Ft

Bruttó akciós ár:
16.990 Ft

 Bruttó listaár: 
19.990 Ft

NILFISK BUDDY II. 12.
Könnyű, erős berendezés bármilyen száraz-nedves törmelék felta-
karításához. 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
* Multifit csatlakozórendszer
* Tartozéktároló a gépen

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



Érvényesség: 2019.07.01-2019.09.30.

Kapcsolat:

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák

Bruttó akciós ár:
290.990 Ft

 Bruttó listaár: 
383.410 Ft

Bruttó akciós ár:
264.990 Ft

 Bruttó listaár: 
335.280 Ft

NILFISK MC 3C
150/660

NILFISK MC 3C 
150/660 XT

NILFISK MC 3C 150/660 - 
NILFISK MC 3C 150/660 XT
Kompakt hideg vizes magasnyomású mosó 
külső vegyszer kijuttatással
Cikkszám: 107146376 / 107146380

JELLEMZŐK:
• 2800 rpm fordulatszámú szivattyú
• 150 BAR nyomás
• Réz hengerfej
• 3 nemesacél bevonatú dugattyú
• Nyomásvezérlő rendszer
• Beépített olajtartály, olajszint ellenőrzővel, 
  töltési/leeresztési funkcióval  
• Robusztus design  

ALAPFELSZERELÉS:

• Kábeltartó
• Mosópisztoly tartó
• Habtartály
• Tisztítószer tartály
• Olajszintjelző cső
• Tömlőtartó dob (XT modellnél)
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