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 VP930 HEPA BLUE 
 Nil� sk VP930 är en tillförlitlig partner för krävande rengöringsuppdrag på hotell, 
skolor, kontor och sjukhus. Tålig och stabil med stor dammsugarpåse med en 
kapacitet på 15 liter. Den smarta designen ger ett optimerat luft� ödesmönster 
och reducerar energiförlusten till ett absolut minimum, vilket gör den till en av 
världens tystaste professionella dammsugare. Resultatet är en exceptionell 
sugkraft kombinerat med fantastisk hållbarhet. Det är detta som gör att 
kunderna väljer VP930 år efter år. 

•  Luftmängd 35 l/sec 
•  Effekt 760 W 
•  Ljudnivå 57 dB(A) 
•  Dammpåse kapacitet 15 liter 
•  Vikt 7.5 kg 
•  15,5 m kabel 

Artikelnummer:  107419000 

 MH 4M-200/960 FAX 
 Nil� sk MH 4M är utrustad med vår NA5-pump med tre kraftiga keramiska kolvar 
och passar till de lite mer krävande rengöringsuppgifterna i 4-6 timmar per dag. 
Den har den perfekta prestandan för allmän hetvattensrengöring och är utrustad 
med den effektiva EcoPower pannan. Tvättens � ödesstyrda avlastningssystem 
bidrar till att öka användarvänligheten och driftsäkerheten. 

•  Pumptryck 200 bar 
•  Vattenmängd 960 l/h 
•  EcoPower panna håller nere förbrukningen 

trots intensiv användning 
•  10 l extern kembehållare med plats för 

ytterligare en behållare 

Artikelnummer:  107146922 

Levereras med:  Slangrulle med 15 m högtrycksslang .

 SC401 43 BD KOMPLETT 
 Kompakta Nil� sk SC401 erbjuder den snabbhet, noggrannhet och användarvän-
lighet som behövs för bättre rengöring av golv. Samtidigt har den effektiva maski-
nen en extremt låg ljudnivå så att rengöringen kan genomföras på dagtid – även 
i ljudkänsliga områden. SC401 har utvecklats och framställts med vår beprövade 
och godkända Nil� sk-teknologi och ökar produktiviteten i den dagliga rengö-
ringen i bland annat kontorsmiljöer, butiker, hotell, skolor, sjukhus och verkstäder. 

•  430 mm skurbredd 
•  Kemdoseringssystem för rätt mängd kem och vatten 
•  30/30 liter ren-/smutsvattentank 
•  Teknik för låg ljudnivå 

  Artikelnummer:  9087398020 

 SC351 Kombiskurmaskin 
 SC351 skurar och torkar både framåt och bakåt och har ett imponerande 
borsttryck på 27 kg. Denna funktion är mycket användbar vid rengöring i 
trånga utrymmen, t.ex mellan och bakom bord, hyllor, möbler och på andra 
svåråtkomliga ställen. Maskinen passar perfekt för rengöring av hotell, skolor 
och institutioner, mindre butiker, restauranger och caféer. Glöm kvastar och 
stora, dyra maskiner! Uppnå istället fantastiska resultat med SC351. 

•  370 mm skurbredd 
•  Upp till 90 min drifttid 
•  11/11 liter ren-/smutsvattentank 
•  Imponerande borsttryck på 27 kg 

Artikelnummer:  9087341020 
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