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Tisztítás
kívül/belül

Magasnyomású mosók, porszívók 
és tartozékok minden igényre
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Könnyed és vidám ablaktisztítás 
– cseppek és csíkok nélkül

Ahol a nyers erő találkozik
a gyengédséggel
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Termékválasztó
A megfelelő berendezés kiválasztásához elengedhetetlen mérlegelni a 
takarítás gyakoriságát illetve a szennyeződés makacsságát.

A takarítás hosszú-hosszú idő óta nehéz fizikai munkaként 
elkönyvelt munkafolyamat. A padlósúrolás sikálás után 
azonban mégis marad egy kérdőjel. Vajon tényleg 
sikerült elérni a megfelelő tisztasági szintet? Az elmúlt 
évszázad közepe táján a porzsákos porszívó volt a luxus 
legmagasabb megtestesítője, a magasnyomású mosóról 
azonban még senki nem hallott. 

Azóta számtalan dolog megváltozott. A takarítási 
munkafolyamatok radikális változásokon mentek keresztül 
a takarító-berendezések hatékonyabbá, könnyebben 
használhatóvá váltak, a folyamatok leegyszerűsödtek, 
az eredmények kisebb erőfeszítéssel elérhetőek – ha 
rendelkezésre állnak a megfelelő eszközök, berendezések, 
amelyek használata egyszerű, eredményességük 

vitathatatlan. Ezeket a feltételeket teremtik meg a 
NILFISK berendezései, amelyeket több mint 110 éve 
folyamatosan fejlesztünk. Az innováció állandó, a saját 
tervezésnek és saját gyártásnak köszönhetően a minőség 
megkérdőjelezhetetlen. 
Termékkínálatunkban megtalálhatóak a hagyományos 
háztartási porszívók, a központi porszívók, a száraz-nedves 
porszívók, a magasnyomású mosóberendezések és a 
gőztisztítók.  A berendezések rendkívüli változatossága 
mellett megszámlálhatatlan mennyiségű tartozékot és 
kiegészítőt kínálunk annak érdekében, hogy a takarítás 
gyors, csendes és eredményes legyen!  

Esetenkénti takarításhoz

Compact

Rendszeres takarításhoz

Excellent/Dynamic

BÜSZKÉK VAGYUNK ARRA, HOGY SEGÍTHETÜNK
ELVÉGEZNI A PISZKOS MUNKÁT

Félprofi feladatokhoz

Pro
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Click & Clean rendszer
Egyedülálló csatlakozórendszer, ami megkön-
nyíti a tartozékok cseréjét, szerszám használata 
nélkül.

Fém dugattyú
A berendezés motorjának a szíve – Hosszan-
tartó, ellenálló acélból

Gyorscsatlakozó
A saját fejlesztésű csatlakozórendszerünk 
meggátolja a tömlő tekeredését, csavarodását.

Puha markolat
Magasabb komfortérzet a puha bevonatú markolatnak 
köszönhetően. Alapfelszereltség minden Excellent és 
Pro modellen.

Teleszkópos fogantyú
Egy gombnyomással a fogantyú visszatolható,
megkönnyítve a gép tárolhatóságát. Alapfel-
szereltség minden Excellent és Pro modellen

Minden NILFISK magasnyomású mosóberendezés olyan egyedi tulajdonságokkal 
rendelkezik, amelyek egyrészt segítik a felhasználót a leghatékonyabb eredmény 
eléréséhez, másrészt meghosszabbítják a berendezések élettartamát.

Tartalomjegyzék

Büszkék vagyunk... ............................2
Termékválasztó ..................................2
Egyedülálló .........................................3
Powergrip  ..........................................3

Nagynyomású mosók
Compact termékcsalád .......................4
Excellent termékcsalád.......................6
Powergrip termékcsalád. ....................8
Pro termékcsalád................................8
Tartozékok  .......................................10
Tartozékok autómosáshoz  ...............11

EGYEDÜLÁLLÓ tulajdonságok
Magasnyomású 

mosók

a kerti bútorok takarítását. A NILFISK új 
fejlesztése lehetővé teszi a víznyomás 
szórópisztolyról történő szabályozását.

A PowerGrip technológia alapjaiban 
egyszerűsíti le a magasnyomású 
mosóberendezések használatát, szinte 
szórakozássá változtatva a terasz, vagy 

Vezeték nélküli irányítás
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A Compact termékcsalád alapfelszereltségei:
(tartozékok, lásd a 12-13. oldalon)

1 megbízható acél dugattyú
2 gyorscsatlakozó rendszer a tömlő és a 

pisztoly között
3 Click&Clean rendszer a gyors 

tartozékcseréhez
4 Vegyszerező-, habosítótartály
5 Tornado és PowerSpeed fúvóka 

(C.100/C.110)
6  Tornado és PowerSpeed fúvóka 

(C.120/C.130)

C 130.2-8 X-TRA
• Max. nyomás 130 bar
• 8 m. magasnyomású tömlő
• Nyomásszabályozás
• Beépített kerekek
• Beépített tömlőtartó dob 

Technikai adatok C 100.6-5 C 105.6-5 C 110.4-5
X-TRA

C 120.6-6
X-TRA

C 130.2-8
X-TRA

Max. nyomás (bar/MPa) 100/10 105/10.5 110/11 100-120/10-12 130/12

Vízszállítás min/max (l/h) 320/440 310/440 310/440 310/440 350/520

Max.bevihető vízhőmérs.  (°C) 40 40 40 40 40

Súly (kg) 5.1 5.5 6.5 6.7 7.6

Magasnyomású tömlőhossz(m) 5 5 5 6 8

Méretek (HxSZxM) cm 190x240x465 190x240x465 251x306x660 251x306x710 250x280x850

Alapfelszereltség

C&C Tornado fúvóka • •

C&C Tornado PR fúvóka • • •

C&C Powerspeed fúvóka • • • •

C&C habosítótartály • • • • •

Vázszerkezet fogantyú • • •

Tömlőtartó dob • • •

Cikkszám 12 847 03 21 12 847 03 31 12 847 03 44 12 847 03 59 12 847 07 04

6

1 2

3

5

4



M
ETAL PUM

P 

METAL PUMP

BUILT TOUGH

Q
U

IC
K

 &

 S
WIVEL CO

U
P
LIN

G

FO
R SMALLER AREA

S

COMPACT

CL
IC

K & CLEAN

5

Compact termékcsalád alkalmankénti mosási feladatokhoz
A termékpalettánk legkisebb méretű tagjai kompakt, könnyű berendezések, kezelésük, tárolásuk pofonegyszerű. A Compact 
termékcsalád 100 bar és 130 bar közötti gépeket tartalmaz, amelyek mindegyike speciális, tekeredés-gátló gyorscsatlakozó 
rendszerrel és a tartozékok gyors, egyszerű cseréjét lehetővé tévő Click&Clean csatlakozórendszerrel rendelkezik. Tökéletes 
megoldás az alkalmankénti munkavégzéshez.

C 110.4-5 X-TRA
• Max. nyomás: 110 bar
• 5 m magasnyomású tömlő
• Beépített kerekek
• Kábeltartó
• Fúvókatároló

C 100.6-5
• Max. nyomás 100 bar
• 5 m magasnyomású tömlő
• Lándzsatartó
• Fúvókatároló

C 105.6-5
• Max. nyomás 105 bar
• 5 m magasnyomású tömlő
• Lándzsatartó
• Fúvókatároló

Magasnyomású 
mosók
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Az Excellent termékcsalád alapfelszereltsége:
(tartozékok, lásd a 12-13. oldalon)

1 Megbízható acél dugattyú
2. Gyorscsatlakozó rendszer a tömlő és a pisztoly között
3. Click&Clean rendszer a gyors tartozékcseréhez
4. Vegyszerező-, habosítótartály
5. Tornado és PowerSpeed fúvóka 
6. Nyomásszabályzás a fúvókán
7. Puha markolat
8. Teleszkópos fogantyú

E 140.3-9 X-TRA
- 140 bar nyomás
- 9 méteres magasnyomású tömlő
- Tömlőtartó dob beépített csatlakozóval
- Acél dugattyúk
- Teleszkópos fogantyú

5
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E 130.3-9 X-TRA
• Max. nyomás 130 bar
• 9 m magasnyomású tömlő
• Beépített tömlődob
• Puha markolat
• Fém szivattyú

Megbízható magasnyomású 
mosóberendezések rendszeres 
használatra.
Az Excellent család robosztus tagjai tökéletesek a 
rendszeres tisztítási munkálatok elvégzésére. A nagy 
teljesítményű, 130-150 baros gépek elegendő erőt 
biztosítanak a letapadt, odaszáradt szennyeződés 
eltakarításához bármilyen felületen. Az álló felépítmény és 
az integrált keret megkönnyítik a berendezés mozgatását, 
a speciális fali konzol pedig hatalmas segítség, akár a 
tárolást, akár a helytakarékosságot figyelembe véve. 
A Gyorscsatlakozó-, illetve a Click&Clean csatlakozó-
rendszer alapfelszereltség az Excellent család minden 
modelljénél, csakúgy, mint a teleszkópos fogantyú.

Magasnyomású 
mosók

Technikai adatok E 130.3-8 E 140.3-9 
X-TRA

E 130.2-9

Szivattyúnyomás, max (bar/MPa) 10-130/1-13 10-140/1-14 max. 130/13

Vízszállítás min/max (l/h) 450/500 420/500 450/500

Max. bemeneti hőmérséklet (°C) 60 60 60

Súly (kg) 17.7 18.6 18.9

Magasnyomású tömlőhossz (m) 8 9 9

HosszúságXszélességXmagasság(Cm) 390x345x900 345x395x900 319x366x900

Alaptartozékok

C&C Tornado PR fúvóka • • •

C&C Powerspeed fúvóka • • • 

C&C Habosító tartály • • •

Tömlőtartó dob • • •

Tömlődob belső tömlő csatlakozással •

Cikkszám 12 847 05 00 12 847 05 05 126531640
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A NYERS ERŐ ÉS A GYENGÉDSÉG 
TALÁLKOZÁSA

Vezeték nélküli
nyomásszabályozás

7 fokozat - Bővített
felhasználhatóság

Környezetbarát:
akár 50% víz- és

energiamegtakarítás
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Műszaki adatok C-PG 130.2-8
X-TRA

D-PG 140.4-9
X-TRA

Szivattyúnyomás, max (bar/MPa) 130/13 140/14

Vízszállítás, min/max (l/h) 350/520 420/500

Max bemenő vízhőmérséklet (°C) 40 60

Súly (kg) 7.8 11.5

Nagynyomású tömlő hossza (m) 8 9

Méretek (HxSZxM) 250x280x850 345x375x875

Alaptartozékok

PowerGrip nyomásszabályozás • •

C&C Tornado fúvóka •

C&C Tornado nyomásszabályozó fúvóka • •

C&C Powerspeed fúvóka • •

C&C vegyszerező-, habosító tartály • •

Vázszerkezet fogantyú • •

Tömlőtartó dob • •

Cikkszám 12 847 07 12 12 847 05 37

VEZETÉK NÉLKÜL
7 NYOMÁSSZINT
KÖRNYZETBARÁT
A PowerGrip technológia segítségével az eddigiekhez 
képest jelentősen finomabban állítható be a szükséges 
nyomásszint, a szennyeződés, és a takarítandó felület 
érzékenységének figyelembe vételével. 7 lépésben a 
maximális teljesítmény 50 százalékára redukálható a 
nyomás. A NILFISK forradalmian új fejlesztése a Compact 
család egyes elemein és a Dynamic család tagjain eléhető.
A Compact termékcsalád tagjait  az alkalmankénti, míg a 
Dynamic csapatot a rendszeresebb takarítási feladatok 
ellátásához ajánljuk.  A nagy teljesítményű 130-140 bar-os 
gépek elegendő erőt biztosítanak a letapadt, odaszáradt 
szennyeződés eltakarításához bármilyen felületen.
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1. Réz csatlakozóval ellátott fúvóka
2. Gyorscsatlakozó rendszer a tömlő és a pisztoly között
3. Megbízható acél dugattyú réz hengerfejjel
4. Beépített, kivehető vegyszertartály
5. Nyomásszabályzás a fúvókán
6. Nagy kerekek a könnyebb mozgatás érdekében
7. Superflex, acélhuzallal erősített tömlő
8. Teleszkópos fogantyú

A Pro termékcsalád
alapfelszereltsége:
(tartozékok, lásd a 12-13. oldalon)

P 160.2-15 X-TRA
- 160 bar nyomás
- 15 méteres Superflex,  
 acélhuzallal erősített  
 tömlő
- nyomásszabályozás
- épített hordváz
- beépített tömlőtartó dob
- teleszkópos fogantyú

Műszaki adatok P 150.2-10 P 160.2-15 X-TRA

Szivatyúnyomás, max (bar/MPa) 10-150/1-15 10-160/1-16

Vízszállítás, min/max (l/h) 540-610 570-650

Súly (kg) 26 27.2

Nagynyomású tömlő hossza (m) 10 15

Méretek (HxSZxM) 495x380x975 390x380x975

Alaptartozékok

Tornado nyomásszabályozó fúvóka • •

Powerspeed fúvóka • •

Integrált mosószer tartály • •

Vázszerkezet fogantyúval • •

Tömlődob belső tömlőcsatlakozással •

Acélhuzallal erősített gumitömlő • •

Cikkszám 128470129 128470133

1 2
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Pro NAGY EREJŰ magasnyomású 
mosóberendezések a legtökéletesebb 
eredmény érdekében
150 vagy 160 bar nyomás mellett a szennyeződésnek nincs menekvés, 
bármilyen erősen is tapad a felülethez. A legjobb eredmény és a hosszú 
élettartam elérése érdekében a réz fúvóka és a réz hengerfejjel szerelt 
acél dugattyú alap mindegyik Pro modellben. Emellett a biztonság is fontos 
szerepet kap, a NILFISK Pro modelljei acéllal erősített magasnyomású 
tömlővel kerülnek a felhasználókhoz. Az apró részletek tökéletessége és 
sokasága biztosítja a gépek folyatos, megbízható teljesítményét. Számtalan 
funkció mellett megtalálható a nyomásszabályozás lehetősége, a tömlőtartó 
dob, beépített csatlakozóval vagy a tartozéktárolás lehetősége a gépen. A 
gyorscsatlakozó rendszer természetesen alapfelszereltség. Mindemellett nagy 
kerekek és megbízható strapabíró fogantyú biztosítja a gép mobilitását.
Réz hengerfej és acélhuzallal erősített tömlő…mindez a maximális 
teljesítményért

P 150.2-10
• Max. nyomás 150 bar
•  10 m. Superflex acélhuzallal erősített tömlő
•  Kábel és tömlőtartó kampó
• Teleszkópos nyél

Magasnyomású 
mosók
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Patio Plus terasztisztító
Tökéletes választás fa vagy kő felületek 
tisztítására, legyen az terasz, kerítés, vagy 
bármi egyéb nagyobb felület. (126411376)

Multikefe készlet
Ezt a kefét átalakíthatja speciális igények 
kielégítéséhez, legyen az autómosás, 
fa bútorok vagy kerítés takarítása, vagy 
a felnik tisztára mosása. (128470459) 

Click&Clean Multi Angle Adaptor
A nehezen elérhető felületek könnyebb 
megközelíthetőségét segíti ez a 90 fokban 
elhajlítható csatlakozó. (6411138)

Cső- és csatornatisztító, 15 méter
Esőcsatornák, csövek, csatornarendszerek 
tisztítására. A leghatékonyabb csőgörény. 
(6410766)

Tisztítószerek a gyors és 
hosszantartó eredmény 
érdekében

Tápvíz felszívó készlet
Természetbarát megoldás a magasnyomású 
mosó vízellátására. Szennyezett víz esetén 
szűrő szükséges! (128500674)

Tetőtisztító
A gyors és egyszerű tetőtisztításhoz. A tele-
szkópos tetőtisztító tökéletes kiegészítője a 
tetőtisztító folyadék! (128470040)

Vízfelszívó készlet
Kerti tavak, medencék kiszivattyúzásához, 
vagy olyan esetekben ahol nincs közvetlen 
csatlakozás a csatornákkal. (126411387)

A kerti bútorok, kerékpárok, erkélyek, teraszok, térkő-
burkolatok mindegyike jobban mutat tisztántartva. A magas-
nyomású mosóberendezésekhez csatlakoztatható megfelelő 
tartozékok segítségével könnyen és gyorsan letakaríthatóak a 

ház körül fellelhető kiegészítők. A NILFISK saját Click&Clean 
csatlakozórendszere segítségével egy mozdulattal cserélhetők 
a tartozékok. Számtalan lehetőség közül választhat, bármilyen 
munkafolyamatra, vagy eszközre.

Homokfúvó készlet
Festék vagy rozsda hatékony eltávolításához, 
kemény felületek esetén.
(6410758, 6410891)

FATISZTÍTÓ
2,5 l Hatékony 
tisztítószer fa bú-
torok tisztítására   
Cikkszám:5300377

KŐ- ÉS FATISZTÍTÓ 
2,5 l Behatol és fel-
lazítja az algát, mohát 
a fa és kőfelületeken.  
Cikkszám: 5300400

MŰANYAGTISZTÍTÓ
2,5 l Ideális műanyag
bútorok és műanyag
tetők tisztítására. 
Cikkszám: 5300402

FÉMTISZTÍTÓ
2,5 l Tökéletes 
kerti szerszá-
mok pl. fűnyíró 
tisztításához.
Cikkszám:5300404

TETŐTISZTÍTÓ 
5 l A tetőtisztító fo-
gantyúval kombinálva 
alkalmas háztető 
tisztítására
Cikkszám:128470041
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Click&Clean autómosó fúvóka
Fúvóka speciálisan autók tisztántartására fejlesztve. A 80o-os vízsugár 
megfelelő nyomást biztosít, miközben védi a fényezést autóján.
(6411136)

Click&Clean Vegyszerező-, habosító tartály
Minden NILFISK magasnyomású
mosóberendezéshez alapfelszereltség.
(128500077)

A végeredmény: Tiszta 
autó!

Click&Clean alvázmosó fúvóka
65-90o-ban hajlított fúvóka alacsony
nyomású mosáshoz.
(6411135)

Alvázmosó lándzsa
Bayonett-csatlakozóval. 
(6410763)

Rim kefe fej
Illeszkedik a Multi Brush-
hoz
(128470458)

Combi autósampon 2,5 l 
Nagyon hatékony tisztítószer, mely behatol a 
szennyeződések közé és távozik.
(5300406) 

Autó kefe
Autómosó kefe bajonettzárral 
(6410765)

Forgókefe
A kefe belső része forog, így hatékonyabb 
mosási eredményt biztosít.
(6410762)

Click&Clean Autó készlet 
Komplett járműtisztító szett.
(6411134) 

Az autó tisztán tartása, sótól, koromtól, olajtól való távoltar-
tása megnöveli a vezetési élményt, az autó élettartamát, vala-
mint megőrzi annak értékét. A NILFISK autótisztításhoz aján-
lott tartozékainak segítségével autója minden olyan felületét 

eléri, amit egy autómosó gép nem. Természetesen ezek a 
tartozékok használhatóak utánfutók, lakókocsik, motorbiciklik 
vagy egyéb szerelvények tisztántartására is.

Multikefe autómosó fejjel
A gyengéd, de hatékony tisztítás 
legnagyszerűbb eszköze.
(128470456)

Click&Clean Automosó kefe
Szálazott sörtével és forgó csatlakozóval.  A 
praktikus lehúzó-gumival ellátott kefe minden 
elemében autómosásra tervezve.
(6411131)

Hosszabbító tömlő nagynyomású 
mosóhoz
Standard 7 m. tömlő – menetes 
(6410760)
Standard 7 m. tömlő – gyorscsatla-
kozó (106411346)
Superflex 7 m. acéllal megerősített 
tömlő – gyorszáras.
(6411048)
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Vitathatatlan erősségek
Az Ultraszűrés eléréséhez több
lépéssel jutunk el:
- Sűrű szövésű porzsák
- Zárt légkeringető rendszer
- H14-es HEPA szűrő
Puha bevonatú fogantyú
Távirányítású szívóerőszabályzás a 
fogantyúról
A Superior modellen információs kijelző 
a fogantyún
Standby parkolófunkció 
Auto funkció

Nilfisk Elite tartozékok
1. Porzsák (4 db) 107407940
2. Kezdőkészlet (8 db porzsák+HEPA14 szűrő+2 
db előszűrő) 107407952
3. Felszívófej kemény padlófelülethez 107409852
4. Turbo felszívófej 2236000
5. H14 HEPA szűrő 1470180500

Elite

Por-, macskaszőr-, vagy kutyaszőr 
allergiásoknak ajánlva!
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Műszaki adatok Elite Energy Eco Elite P Comfort Elite P Superior
Teljesítmény (W) 750 1450 1450

Szívóteljesítmény - a csővégen(W) 200 350 350

Zajszint dB(A) 68 70 70

Mikroszálas porzsák kapacitás (l) 3.2 3.2 3.2

Kábelhossz (m) 8 10 10

Súly (kg) 7.2 7.2 7.2

Szűrő típusa HEPA H14 /
HEPA tight

HEPA H14 /
HEPA tight

HEPA H14 /
HEPA tight

Energiabesorolás

Alapfelszereltség
Teleszkópos/Kombi-felszívófej • • •

3 kiegészítő felszívófej • • •

Porzsáktelítettség kijelző elektronikus elektronikus elektronikus

Felszívófej kemény padlóra • •

Távirányító • • • (kijelző)

EWS (Megelőző figyelmeztető rendszer) • •

ABBS (Porzsákszakadás gátló rendszer) • •

Standby parkolómód • •

Szín Fehér Égkék metál Fekete metál

 A
 B
 C
 D

 E
 F
 G

 A
 B
 C
 D

 E
 F
 G

 A
 B
 C
 D

 E
 F
 G

Porszívók
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Select

Alaptartozékok:
1. HEPA szűrő Cikkszám: 1471250500
2. Kombi felszívófej Cikkszám: 107413006
3. Kárpit szívófej Cikkszám: 107409857
4.  Kerek, kefés szívófej Cikkszám:107409856
5. Résszívó Cikkszám:107409855

Select
• Lenyűgöző 750W-os teljesítmény
• Kiemelkedő szűrési hatékonyság
HEPA H13 szűrővel
• Gép belsejébe rejtett tartozéktároló
• Könnyű tárolhatóság az egyedi 
formatervnek köszönhetően
• Porbiztos ház: az átáramló levegő 
100%-a a HEPA szűrőn megy 
keresztül úgy, hogy a szennyeződés 
a gépben marad, és a kristálytiszta 
levegő távozik
• Változtatható sebességszabályozás
• Kábel visszacsévélés
• Porzsák telítettség jelző
• HEPA szűrő telítettség jelző

Technikai adatok
Select Com-

fort Red

Névleges teljesítmény (W) 750

Szívás erőssége -csővégen (W) 200/300

Zajszint dB(A) 69

Porzsák térfogat (l) 2.7

Kábelhosszúság (m) 8

Súly (kg) 6.4

Szűrő típusa HEPA H13

Energiabesorolás

A
B
C
D
E
F
G

 A
 B
 C
 D

 E
 F
 G
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One

Porszívó

One
A Nilfisk One tervezésekor Ön volt az 
elsődleges szempont. Minden modell az 
új fejlesztésű, kecses “Könnyű Tárolás” 
funkcióval és ’A’ energiaosztályba 
sorolással érkezik. A Nilfisk One egy 
kicsi, könnyen kezelhető porszívó, ezáltal 
tökéletes kicsi helyiségek, lakóhelyek 
takarítására.
A még egyszerűbb kezelhetőség 
érdekében a One család minden tagja 
Click-fit rendszerrel rendelkezik.
 A Nilfisk One család tökéletes 
választás kicsi lakásokba, vagy második 
berendezésnek.

Technikai adatok Nilfisk One Yellow

Névleges teljesítmény (W) 700

Szívási erőssége -csővégen(W) 217

Zajszint dB(A) 74

Porzsák kapacitás (l) 2.1

Kábelhosszúság (m) 5

Súly (kg) 4.5

Szűrő típusa HEPA 

Energiabesorolás  A
 B
 C
 D

 E
 F
 G

HEPA szűrő
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GM 80

Nilfisk GM80
A GM80-as eleganciát sugárzó, masszív, 
tartós készülék a NILFISK szimbóluma. 
Strapabíró, megbízható készülék, 
kimagasló levegőszűrési teljesítménnyel, 
óriási porzsákkal vagy akár porzsák nélkül.

GM80 tartozékok:
1. Porzsák
GM80 (82095000)
2. Felszívófej kemény padlóhoz
GM 80 C (22351400)
3. HEPA kezdőkészlet
GM 80 C (82146700)
HEPA szűrő csere (82147100)
4. HEPA szűrő
(1005 12015500)

Porszívók

Technikai adatok GM 80C

Max. teljesítmény W 1300

Szívóteljesítmény a szívócső végén 400/270

Zajszint dB(A) 79

Porzsák kapacitás L 6.25

Kábelhossz m 7

Súly kg 5

Szín Metal

Króm teleszkópos fej IGEN

Deluxe kombi felszívófej IGEN

Deluxe felszívófej IGEN

HEPA szűrő Választható

GM 80
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Porszívók

Handy

Handy
A Handy 2-in-1 akkumulátoros állóporszívó a gyors, alapos 
porszívózás tökéletes eszköze. Azonnal használható, 
mindig kéznél van, akár padlót, vagy asztalt kell 
megszabadítani a morzsáktól.

Technikai adatok Handy Handy 2-in-1

Feszültség (V/Hz) 230/50 230/50

Akku kapacitás (mAh) 1800-2200 1800-2200

Akku teljesítmény (V) 18 18-25,2

Működési idő (min) 20 20

Porzsák kapacitás (L) 0,5 0,5

Mosható szűrő • •

Handy

Handy
2-in-1
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Smart

Ablaktisztító

Gyors, egyszerű, csepp- és csíkmentes 
ablaktisztítás
A NILFSIK akkumulátoros ablaklehúzó eszköze segíti a hatékony 
és gyors ablaktisztítást. Az ergonómiai szempontokat figyelembe 
véve tervezett könnyű készülék elszívja a szennyezett vizet az 
ablakfelületről, így cseppmentesen, és csíkmentesen végezhető el 
az eddig nem kedves feladat, az ablakpucolás. 
A legkisebb felületek is gyorsan és hatékonyan tisztíthatók!

Porszívózzon ablakot!

5

3

4 7

21

6

Tartozékok
1. Lehúzógumi, 280 mm. Cikkszám: 81943051
2. Lehúzógumi, 170 mm. Cikkszám: 81943052
3. Felszívófej 280 mm. Cikkszám: 81943054
4. Felszívófej 170 mm. Cikkszám: 81943053
5.  Mikroszálas törlőkendő 2 db. Cikkszám: 81943055
6. Shine tisztítószer koncentrátum, 500 ml. Cikkszám: 81943056
7. Smart hosszabbító nyél Cikkszám: 81943057

ionLi

LI

THIUM BATTERY
   F

A
S

T
 C

H
A

RGING   LONG R
U

N
T

IM
E

25 
MIN

100 ML

585 G

900

Előnyök:
• Ergonomikus kialakítás
• Kis súly
• 100 ml piszkosvíz tartály
• Hosszú működési idő
• Övcsipesz
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Ablaktisztító

Az új, akkumulátorral működő Nilfisk Smart ablaklehúzó

csíkmentes tisztítást biztosít ablakon, tükrön, csempén egyaránt.
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A porszívózás legegyszerűbb módja
A Köponti porszívók a porszívózás minden előnyét, 
kényelmét felsorakozatják. Zajtalan, szagmentes, könnyű 
és kimagaslóan könnyen kezelhető, így az unalmas, 
ismétlődő házimunka könnyű hobbyvá válik. A porszívó 
központi egységét a ház ritkán használt részébe (padlás, 
pince, kamra) telepítve nincs útban a mindennapokban, 
valamint a porszívózás közben is csupán a felszívócsövet 
kell magunknál tudni!
Megfelelő mennyiségű fali csatlakozó telepítése esetén a 
lakás bármelyik zuga könnyedén elérhetővé varázsolható. A 
fali csatlakozók rejtett csőrendszer segítségével a központi 
rendszerhez csatlakoznak. A központi rendszert méretének 
köszönhetően csupán évi 1-2 alkalommal szükséges 
üríteni..

Nilfisk központi porszívók

- Jobb minőségű beltéri levegő
- Alacsonyabb zajszennyezés
- Diszkrét megjelenés
- Kimagasló szívóerő
- Kellemetlen szagoktól mentes
- Ergonomikus

5

7

6

11 32

4

Központi porszívó tartozékok:
1. Sokoldalú felszívócsonk Cikkszám 42000540
2. Fali szemeteslapát  Cikkszám, fekete: 42000235 

Cikkszám, fehér: 42000233 
Cikkszám, alu: 42000237

3. Hepa szűrő Cikkszám: 42000480
4. Combi felszívófej Cikkszám: 42000136
5.  Deluxe gégecső Cikkszám: 42000535
6. Wireless+ gégecső Cikkszám: 42000534
7. Manual gégecső Cikkszám: 42000533

Technikai adatok Supreme
150

Supreme
250

Supreme
LCD

Magasság (cm) 80 80 80

Szélesség  (cm) 37 37 37

Hosszúság  (cm) 40 40 40

Teljesítmény  (W) 1300 1700 1700

Feszültség  (A) 10 10 10

Súly  (kg) 6,5 6,5 6,5

Zajszint dB(A) 66 66 66

Tartály kapacitás (l) 25 25 25

Porzsák  (l) 20 20 20

Légszállítás  (l/s) 57 58 59

Vákuumképzés (kPa) 30 32 33

LCD kijelző nem nem igen

Rádió távvezérlés igen* igen* igen*
* Megfelelő gégecső 

használatával

Hepa sz

űr
ő 
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Minőségil
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MINDEN EGY DOBOZBAN
– Egy hétvége alatt telepíthető

Bármilyen méretű házba akár utólag is telepíthető rendszer. 
A központi egység a ház bármelyik részébe elhelyezhető, évi 
1-2 alkalommal elégséges a hozzáférést biztosítani, a tartály 
kiürítéshez.  Akár eldugott helyekre is telepíthető. Miután a 
központi egység pozíciója adott, csupán a fali csatlakozók 
helyét kell meghatározni, és ezeket a csatlakozó csövek 
segítségével összekötni.

A NILFISK ALL-IN-ONE dobozai minden
alkatrészt és tartozékot tartalmaznak, ami
a berendezés telepítéséhez szükségesek.

A dobozok tartalma:
• 1 központi egység (Supreme 150, Supreme 250, 

Supreme LCD)
• 1 gégecső felszívófejjel ( Manual, Wireless+ vagy 

Deluxe) 
• 3 fali csatlakozó (fehér/fekete/ezüst)
• Csatlakozók, csövek, könyökcsövek, rögzítések, 

tömítések

Supreme 150 Supreme LCDSupreme 250

Porszívók



24

MULTI  30
- Push&Clean szűrőtisztító rendszer
- Csatlakoztatott kisgépek 

automatikus ki-/be kapcsolása
 (a ’T’ jelű modelleken)
- Tartozéktároló a porszívón
- Gégecső és kábeltartó kampó
- Száraz-nedves szűrő
- 30 literes tartály
- Első bolygókerekek, nagyméretű 

hátsó kerekek a könnyű 
manőverezhetőség érdekében

- Változtatható szívóerő (a ’VSC’ 
modellen)

- Rozsdamentes tartály (az ’INOX’ 
modelleken)

- Parkoló funkció
- Automata fújó funkció
- Szennyvízleeresztő nyílás (az 

’INOX’ modelleken)

Száraz-nedves porszívók

Wet & Dry filterQuick ParkPush&CleanBlow-Function

A Push&Clen rendszer egy félautomata 
szűrőtisztító rendszer, amely 
leegyszerűsíti a porszívó szűrőjének 
tisztítását, tisztántartását, ezzel is 
biztosítva a folyamatos kiemelkedő 
szívási teljesítményt. Egy gombnyomás 
és a szűrő perceken belül újra tiszta.

4

8

5

11 2

6

3

7

Kiegészítő tartozékok:
1. Autótakarító készlet Cikkszám: 63989
2. Falfúró készlet Cikkszám: 107402478
3. Porzsák Multihoz Cikkszám: 107402336
4. Porzsák Buddyhoz Cikkszám: 302002403
5. Szűrő készlet Buddyhoz Cikkszám: 302002405
6. Száraz-nedves szűrő Buddyhoz 
Cikkszám: 107402338
7. Vízfelszívófej Cikkszám: 63992
8. Fej fújó funkcióhoz Cikkszám: 107402483
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Multi 20
•  Push&Clean szűrőtisztító automatika
•  Auto start/stop kisgépcsatlakozó (T modellen)
•  Kábel visszacsévélés (CR model)
•  Gégecső- és kábeltartó
•  Parkoló funkció
•  Száraz-nedves szűrő
•  20 l-es tartály
•  2 bolygókerék, 2 nagyméretű hátsó kerék
•  Fújó funkció

Multi 20 Inox
•  Push&Clean szűrőtisztító automatika
•  Auto start/stop kisgépcsatlakozó (T modellen)
•  Parkoló funkció
•  Száraz-nedves szűrő
•  20 l-es INOX tartály
•  Megerősített váz
•  2 bolygókerék, 2 nagyméretű hátsó kerék
•  Fújó funkció

Buddy 12/18
•  Nedves szűrő a motor védelmében
•  Tartozék- és kábeltartó
•   2 bolygókerék, 2 nagyméretű hátsó 

kerék
•  Gyapjúszűrő
•  15/18 l. tartálykapacitás
•   Smart click rendszer a gyors 

tartozékcseréhez

Porszívók

Technikai adatok Buddy 12 / 18 Multi 20 Multi 20 CR Multi 20 Inox Multi 20 T Multi 20 T Inox Multi 30 T Multi 30 Inox Multi 30 T VSC Inox
Légszállítás (l/min) 3600 4080 4080 4080 4080 4080 4800 4800 4800
Maximum vákuum (mbar/kPA) 160 / 16 210 / 21 210 / 21 210 / 21 210 / 21 210 / 21 230 / 23 230 / 23 230 / 23
Maximális teljesítmény (W) 1300 1400 1400 1400 1400 1400 1800 1800 1800
Zajszint db(A) 69 65 65 65 65 65 66 66 66
Tartály méret (l) 12 and 18 20 20 20 rozsdamentes 20 20 rozsdamentes 30 30 rozsdamentes 30 rozsdamentes
Méretek (H x Sz x M (mm) 380 x 320 x 420 / 455 390x370x530 390x370x530 410x390x560 410x390x560 410x390x560 410x390x660 410x390x660 410x390x660
Súly (kg) 3.9 / 4.2 6,5 6,8 7,1 6,9 7,5 7,5 7,5 8
Kábelhossz (m) 5 5 5 5 6 6 6 5 6

Alapfelszereltség
Auto start/stop kisgépcsatlakozó zár • • • •
Gégecső • • • • • • • • •
Felszívócső • 2 részes műanyag • 2 részes műanyag Teleszkópos műanyag Teleszkópos műanyag Teleszkópos műanyag Teleszkópos műanyag Teleszkópos műanyag Teleszkópos műanyag Teleszkópos műanyag
Kisgépcsatlakozó • • • •
Száraz-nedves szűrő • • • • • • • •
Felszívófej • cserélhető száraz nedves • Száraz-nedves • Combi • Száraz-nedves • Száraz-nedves • Száraz-nedves • Száraz-nedves • Száraz-nedves • Száraz-nedves
Résszívó • Buddy 18 • • • • • • • •
Kárpitfej • • • • • • • •
Szűrőtisztító automatika • • • • • • • •
Porzsák • Gyapjú • Gyapjú • Gyapjú • Gyapjú • Gyapjú • Gyapjú • Gyapjú • Gyapjú
Sebességszabályozás •
Fújó funkció • • • • • • • •
Cikkszám 18451119/18451124 107402044 107402046 107402047 107402048 107402051 107402049 107402050 107402052

Porszívó berendezések víz vagy por szívására
A száraz-nedves takarítás egy igazi átok tud lenni, akár víz, por, olaj, sár, hamu, vagy 
faforgács típusú szennyeződések bármelyikének kombinációjával kell megbirkózni.A 
Nilfisk száraz-nedves porszívói tökéletes megoldást nyújtanak bármilyen nedves 
vagy száraz szennyeződés feltakarítására, bármilyen környezetben, legyen az 
garázs, medence, udvar, műhely vagy akár szauna, vagy friss kárpittisztításon 
átesett bútorok vagy autó. A BUDDY család az egyszerűbb, kisebb munkákra, míg 
a MULTI család a nagyobb, megterhelőbb száraz-nedves porszívózási feladatokra 
ideális. Köszönhetően a száraz-nedves szűrőnek, és a néhány modellen a start/
stop automatikával ellátott kisgépcsatlakozónak, nincs olyan porszívózási folyamat, 
amelyet ezek a robosztus gépek ne tudnának tökéletesen elvégezni.
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https://consumer.nilfisk.hu

A házak, lakások levegőjében a szemmel nem 
látható szennyeződések a leggyakoribbak. A 
nagyobb méretű szennyeződéseket a 
gravitáció lehúzza a talajszintre, de a 
könnyebbek  „szállópor” formájában a 
levegőben maradnak. A szállópor legtöbb 
összetevője láthatatlan az emberi szem 
számára. Az ilyen apró részecskék hatékony 
eltakarításához megfelelő porszívóra van 
szükség. 

Néhány dolgot fontos tudni a megfelelő 
porszívó kiválasztása előtt:
- A HEPA szűrő mindig a motor mögött 
helyezkedik el, biztosítva, hogy a porszívó 
által kifújt levegő teljesen tiszta legyen.
- A HEPA szűrő által megszűrt rendszer 
teljesen zárt, annak érdekében, hogy a levegő 
más úton ne tudjon távozni a berendezés 
belsejéből.
Mi a NILFISKnél arra törekszünk, hogy olyan 
porszívókat fejlesszünk és gyártsunk, amelyek 
megfelelnek a mindenkori legmagasabb 
elvárásoknak.

Ennek megfelelően vettük a kötelező 
előírásokat és az egészhez hozzátettünk még 
egy faktort, a nagy sűrűségű porzsákot, 
aminek köszönhetően a porszívó megkaphatja 
az ULTRA Filtration + minősítést. Kizárólag az 
ezzel a minősítéssel rendelkező porszívók 
zárják biztosan magukba a polleneket, vagy 
az akár annál is kisebb szennyeződéseket.
Egy HEPA szűrővel és Ultra Filtration + 
minősítéssel rendelkező porszívó egy picivel 
mindig többe kerül, mint egy hétköznapi 
porszívó, de elmondható, hogy ez a ráfordítás 
egy előnyös befektetés mindenkinek, aki 
törődik a lakása, háza levegőjével és a 
családja egészségével.
Az ALLERGY_UK minősítő pecsétjét kizárólag 
a legmagasabb előírásoknak megfelelő 
berendezések kaphatják meg, amelyet 
elismert allergológusokból álló csoport vizsgál 
és ad át.

2014 szeptember elsejével az Európai 
Unió új szabályozást vezetett be, miszerint 
minden porszívónak rendelkeznie kell 
energiacímkével, illetve új előírások léptek 
érvénybe az ECO minősítés 
megszerzéséhez.

A szabályozások értelmében illegálissá 
vált a nagy energiafelhasználású, de kicsi 
teljesítményű porszívók forgalomba 
helyezése az Unió területén. Ez alapján a 
legmagasabb energiafelhasználású motor 
1600 Watt lehet, amely érték 2017. 
szeptember 1-től Maximum 900 wattra 
módosul.

Mindezek mellett minden gyártónak 
kötelessége ellátni címkével a porszívó 
berendezéseit annak érdekében, hogy a 
vásárlók könnyebben össze tudják 
hasonlítani  a különböző gépeket. 
Miért jó ez a vásárlónak?

Ennek a címkének a segítségével az 
eddigiekhez képest jóval könnyebb lesz a 
vásárlónak összehasonlítani a különböző 
porszívókat, hiszen számos különböző 
paramétert lát ugyanazon az egy címkén. 
Ezek közül a legfontosabbak az 
Energiahatékonyság, a kárpit- és 
keménypadló felületen mutatott 
porfelszedési képesség, a zajszint és a 
szűrés.

Az előzetes számítások alapján a 
szabályozásnak köszönhetően az Unió 
tagállamai 18 TerraWatt energiát spórolnak 
meg, ami megegyezik egy kisebb állam 
éves energiafogyasztásával.

A NILFISKnél eltökélt szándékunk, hogy az 
új szabályozások által előírtakhoz 
alkalmazkodva is új, izgalmas és hatékony 
berendezéseket fejlesszünk és gyártsunk, 
felhasználóink legnagyobb 
megelégedésére csakúgy, mint az elmúlt 
110 évben.

A HEPA szűrő egyre népszerűbb évről-évre, és nem nehéz kitalálni, hogy miért.
A HEPA szűrő a legjobb megoldás a szennyezett beltéri levegő megtisztítására.

Mi az a HEPA és miért fontos?

Mit tartalmaz az új Energiacímke?

Az ALLERGY_UK minősítő 
pecsétjét kizárólag a legmagasabb 
előírásoknak megfelelő 
berendezések kaphatják meg, 
amelyet elismert allergológus  
szakemberekből álló csoport 
vizsgálata után adnak át.

Ultra Filtration+ minősítő pecsét. 
A Nilfisk fejlesztői és mérnöki 
csoportjának elismeréséül.
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Minden igényre
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110 ÉVE
A TISZTASÁG SZOLGÁLATÁBAN


