
* Pro szerviz 
megállapodással 

2 év garancia 
az árban

* Pro szerviz 
megállapodással 

2 év garancia 
az árban

* Szerviz 
szerződéssel 
2 év garancia 

az árban

Érvényesség: 2023.01.11-2023.06.30. vagy visszavonásig

NILFISK TARTÓS AKCIÓ

NILFISK SC401 B 
Full package
Cikkszám: 9087390020

Közepes méretű, gyalogkíséretű padlótisztító 
akkumulátorral, töltővel, kefével, padtartóval, 
vegyszeradagolóval
Az SC401 növeli a napi tisztítási hatékonyságot. 
• Állítható vízmennyiség
• Ergonomikus irányítókar
• Alacsony zajszint, csendes üzemmód 
• Akkumulátor töltöttségi szint kijelző 
• Akár 4 órás folyamatos használat
• Munkaszélesség (MM): 430

NILFISK SC3500 GO-Line 
Full package
Vezetőüléses padlótisztító 2 kefével, 2 padtartóval, 
vegyszeradagolóval, biztonsági jelzőlámpával
Tökéletesen alkalmas nagy alapterületű kereskedelmi 
egységek, oktatási intézmények vagy ipari területek tisztítására.
• Automata kefe vagy felszívófej emelés/leengedés 
• Megnövelt kefenyomás (50 KG-ig) 
• Függőleges felszívófej tárolás 
• Kiváló manőverezhetőség és szállíthatóság
• Tiszta-/piszkosvíz-tartály (L): 110/110

NILFISK SC500 
Full package
Cikkszám: 9087400020

Közepes méretű, gyalogkíséretű padlótisztító 
akkumulátorral, töltővel, kefével, Ecoflex 
rendszerrel
Egy költséghatékony, könnyen használható. 
padlótisztító napközbeni takarításra. 
• ECOFLEX rendszer
• Ergonomikus irányítókar
• Smartkey intelligens kezelői rendszer 
• Akár 4 órás folyamatos használat
• Munkaszélesség (MM): 530

1.390.000 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 2.249.600 Ft 

2.290.000 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 3.462.800 Ft  

3.999.000 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 5.862.900 Ft

* Pro szerviz 
megállapodással 

2 év garancia 
az árban

*Pro megállapodással, max 250 üzemóra / év, 
1 ingyenes karbantartás / év 

*Pro megállapodással, max 250 üzemóra / év, 
1 ingyenes karbantartás / év 

*Pro megállapodással, max 250 üzemóra / év, 
1 ingyenes karbantartás / év

https://www.nilfisk.com/hu-hu/term%C3%A9kek/padl%C3%B3tiszt%C3%ADt%C3%A1s/padl%C3%B3tiszt%C3%ADt%C3%B3k/gyalogk%C3%ADs%C3%A9ret%C5%B1-padl%C3%B3tiszt%C3%ADt%C3%B3k/kism%C3%A9ret%C5%B1/sc401-43-b-full-pkg/p_9087390020/
https://www.nilfisk.com/hu-hu/term%C3%A9kek/padl%C3%B3tiszt%C3%ADt%C3%A1s/padl%C3%B3tiszt%C3%ADt%C3%B3k/gyalogk%C3%ADs%C3%A9ret%C5%B1-padl%C3%B3tiszt%C3%ADt%C3%B3k/koezepes/sc-500-b-full-package/p_9087400020/
https://www.nilfisk.com/hu-hu/term%C3%A9kek/padl%C3%B3tiszt%C3%ADt%C3%A1s/padl%C3%B3tiszt%C3%ADt%C3%B3k/fell%C3%A9p%C5%91svezet%C5%91uel%C3%A9ses-padl%C3%B3tiszt%C3%ADt%C3%B3k/sc3500/p_50000557/
https://www.nilfisk.com/hu-hu/


NILFISK MC 5M-180/840 
Cikkszám: 107146705

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

NILFISK MC 7P-195/1280 FA 
Cikkszám: 107146800

Prémium kategóriás, ipari, hidegvizes 
magasnyomású mosó

Az MC 7P FA ipari kategóriás, hidegvizes magasnyomású 
mosó verhetetlen a nehéz, ipari tisztítási feladatok 
elvégzésében. 
• Akár 5 órás folyamatos használat
• Vízszállítás (L/ÓRA): 1280/1180
• Szivattyúnyomás (BAR/MPA): 195/19.5

NILFISK MC 5M-180/840 
XT
Cikkszám: 107146708

Középkategóriás, hidegvizes magasnyomású 
mosó tömlőtartó dobbal, 15m tömlővel

399.000 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 621.600 Ft

459.500 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 691.500 Ft 

949.500 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár:  1.212.100 Ft

https://www.nilfisk.com/hu-hu/term%C3%A9kek/magasnyom%C3%A1s%C3%BA-mos%C3%B3k/mobil-magasnyom%C3%A1s%C3%BA-mos%C3%B3k/mobil-hidegvizes-magasnyom%C3%A1s%C3%BA-mos%C3%B3k/koez%C3%A9pkateg%C3%B3ri%C3%A1s/mc-5m-180840-xt-400350-eu/p_107146708/
https://www.nilfisk.com/hu-hu/term%C3%A9kek/magasnyom%C3%A1s%C3%BA-mos%C3%B3k/mobil-magasnyom%C3%A1s%C3%BA-mos%C3%B3k/mobil-hidegvizes-magasnyom%C3%A1s%C3%BA-mos%C3%B3k/koez%C3%A9pkateg%C3%B3ri%C3%A1s/mc-5m-180840-400350-eu/p_107146705/
https://www.nilfisk.com/hu-hu/term%C3%A9kek/magasnyom%C3%A1s%C3%BA-mos%C3%B3k/mobil-magasnyom%C3%A1s%C3%BA-mos%C3%B3k/mobil-hidegvizes-magasnyom%C3%A1s%C3%BA-mos%C3%B3k/pr%C3%A9mium-kateg%C3%B3ri%C3%A1s/mc-7p-1951280-fa-400350-eu/p_107146800/


NILFISK MH 4M-200/960 
FA 
Cikkszám: 107146920

Közepes méretű, melegvizes magasnyomású mosó
A MH 4M alkalmas közepesen nehéz, melegvizes 
tisztítást igénylő feladat elvégzésére. A tökéletesített, 
gazdaságos EcoPower fűtőrendszernek 
köszönhetően nagyon magas teljesítményt és gyors 
takarítást kínál. 
• Akár 4-5 órás folyamatos használat
• Vízszállítás (L/ÓRA): 960/900
• Szivattyúnyomás (BAR/MPA): 200/20

NILFISK MH 7P-180/1260 
FA 
Cikkszám: 107146980

Prémium kategóriás, melegvizes 
magasnyomású mosó

Optimális megoldás nehéz tisztítási feladatokhoz, 
nagy teljesítményű fűtőrendszerrel. 
• Akár 4-5 órás folyamatos használat
• Vízszállítás (L/ÓRA): 1260/1170
• Szivattyúnyomás (BAR/MPA): 180/18

NILFISK MH 4M-200/960 
FAX 
Cikkszám: 107146922

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

1.089.000 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 1.763.000 Ft 

1.209.500 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 1.916.500 Ft

1.758.300 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 2.477.100 Ft 

https://www.nilfisk.com/hu-hu/
https://www.nilfisk.com/hu-hu/term%C3%A9kek/magasnyom%C3%A1s%C3%BA-mos%C3%B3k/mobil-magasnyom%C3%A1s%C3%BA-mos%C3%B3k/mobil-melegvizes-magasnyom%C3%A1s%C3%BA-mos%C3%B3k/koez%C3%A9pkateg%C3%B3ri%C3%A1s/mh-4m-200960-fa-eu/p_107146920/
https://www.nilfisk.com/hu-hu/term%C3%A9kek/magasnyom%C3%A1s%C3%BA-mos%C3%B3k/mobil-magasnyom%C3%A1s%C3%BA-mos%C3%B3k/mobil-melegvizes-magasnyom%C3%A1s%C3%BA-mos%C3%B3k/pr%C3%A9mium-kateg%C3%B3ri%C3%A1s/mh-7p-1801260-fa-400350-eu/p_107146980/
https://www.nilfisk.com/hu-hu/term%C3%A9kek/magasnyom%C3%A1s%C3%BA-mos%C3%B3k/mobil-magasnyom%C3%A1s%C3%BA-mos%C3%B3k/mobil-melegvizes-magasnyom%C3%A1s%C3%BA-mos%C3%B3k/koez%C3%A9pkateg%C3%B3ri%C3%A1s/mh-4m-200960-fax-eu/p_107146922/
https://www.nilfisk.com/hu-hu/term%C3%A9kek/magasnyom%C3%A1s%C3%BA-mos%C3%B3k/mobil-magasnyom%C3%A1s%C3%BA-mos%C3%B3k/mobil-melegvizes-magasnyom%C3%A1s%C3%BA-mos%C3%B3k/pr%C3%A9mium-kateg%C3%B3ri%C3%A1s/mh-7p-1801260-fa-400350-eu/p_107146980/


NILFISK VL500 35 EDF 
Cikkszám: 107405160

Száraz-nedves porszívó dupla szűrőrendszerrel
A VL500 ideális hotelek, takarítócégek, intézmények, 
kiállítások, konferencia központok, középületek, 
termelő- és gyártóüzemek számára. 
• Kettős szűrő
• IP24 besorolás
• Tartálykapacitás: 35 L
• Teljesítmény (W): 1350
• Légszállítás (L/PERC): 2880

NILFISK S3 B L 100 
Cikkszám: 4010500039

Egyfázisú száraz-nedves porszívó felszívó készlettel
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

NILFISK VL500 75-2 EDF
Cikkszám: 107405164

Száraz-nedves porszívó dupla szűrőrendszerrel, 
tolókarral
• Kettős szűrő
• IP24 besorolás
• Tartálykapacitás: 75 L
• Teljesítmény (W): 2500
• Légszállítás (L/PERC): 4320

99.000 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 139.900 Ft

199.000 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 278.500 Ft

628.250 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 1.043.200 Ft 

https://www.nilfisk.com/hu-hu/term%C3%A9kek/porsz%C3%ADv%C3%B3k/%C3%A1ltal%C3%A1nos-haszn%C3%A1lat%C3%BA-porsz%C3%ADv%C3%B3k/sz%C3%A1raz-nedves-porsz%C3%ADv%C3%B3k/vl500-35-edf/p_107405160/
https://www.nilfisk.com/hu-hu/term%C3%A9kek/porsz%C3%ADv%C3%B3k/%C3%A1ltal%C3%A1nos-haszn%C3%A1lat%C3%BA-porsz%C3%ADv%C3%B3k/sz%C3%A1raz-nedves-porsz%C3%ADv%C3%B3k/vl500-75-2-edf/p_107405164/
https://www.nilfisk.com/hu-hu/term%C3%A9kek/porsz%C3%ADv%C3%B3k/ipari-porsz%C3%ADv%C3%B3k/egyf%C3%A1zis%C3%BA-sz%C3%A1raz-nedves-porsz%C3%ADv%C3%B3k/s3b-l100/p_4010500039/?filter=


NILFISK T30 L50 
Cikkszám: 4030600384

Háromfázisú száraz-nedves porszívó 
Robusztus ipari porszívó általános
felhasználásra.
• Névleges teljesítmény (KW): 3
• Légszállítás gégecső nélkül (L/PERC): 8100
• Feszültség (V): 230
• Max. vákuum (KPA): 21
• Tartálykapacitás (L): 100

NILFISK VHS 120 
ALL-IN-ONE - Általános 
tisztítás
Cikkszám: 4012300068

Egyfázisú, száraz-nedves ipari porszívó,
általános ipari felszívó készlettel
A VHS120 az ideális porszívó, ha nagy teljesítményre 
van szükség kompakt kivitelben, bármilyen típusú 
hulladékanyag gyűjtésére.
• Egyfázisú, by-pass motorral
• M-osztályú csillagszűrő 
• Nagy tartálykapacitás
• Teljesítmény (W): 2000
• Légszállítás (L/perc): 5200
• Feszültség (V): 230
• Vákuum (KPA): 21

NILFISK VHS 120CB HC 
ALL-IN-ONE - Építőipar
Cikkszám: 4012300070

Egyfázisú, száraz-nedves ipari porszívó, 
építőipari felszívó készlettel
H-porosztályú porszívó, mely biztonságosan gyűjti 
össze a nagyon finom anyagokat. A Longopac rendszer 
segíti munkáját, hogy a felszívott anyagokkal ne kelljen 
érintkeznie.
• Krómozott szűkítő
• 5 M-es rugalmas tömlő
• 2 vezetőkarmantyú
• Krómozott markolat
• Kerekes rázkódásvédő
• Padlófúvóka szilikon ajkakkal 
• Horganyzott íves szerelvény
• Antisztatikus körkefe
• Horganyzott lapos résszívó
• Vezető tölcsér

1.045.950 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 1.497.500 Ft 

466.900 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 765.900 Ft

695.000 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 1.172.500 Ft 

https://www.nilfisk.com/hu-hu/term%C3%A9kek/porsz%C3%ADv%C3%B3k/ipari-porsz%C3%ADv%C3%B3k/egyf%C3%A1zis%C3%BA-sz%C3%A1raz-nedves-porsz%C3%ADv%C3%B3k/vhs-120-all-in-one-general-industrial-kit/p_4012300068/?filter=
https://www.nilfisk.com/hu-hu/term%C3%A9kek/porsz%C3%ADv%C3%B3k/ipari-porsz%C3%ADv%C3%B3k/h%C3%A1romf%C3%A1zis%C3%BA-sz%C3%A1raz-nedves-porsz%C3%ADv%C3%B3k/t30s-l50/p_4030600384/
https://www.nilfisk.com/hu-hu/term%C3%A9kek/porsz%C3%ADv%C3%B3k/ipari-porsz%C3%ADv%C3%B3k/vesz%C3%A9lyes-por/egyf%C3%A1zis%C3%BA/vhs-120cb-hc-al-in-one-bc/p_4012300070/


NILFISK VHS 120CB 
CC GV ALL-IN-ONE - 
Fémipar számára
Cikkszám: 4012300135

Fémipari, forgács porszívó géptisztító 
készlettel, ráccsal és szeleppel felszerelve
Ideális gépek és a padlók tisztítására, olaj 
visszanyerésére.
• Horganyzott tömlőcsatlakozó
• 5 M-es poliuretán tömlő + hollanderek
• Horganyzott íves csatlakozó
• Antisztatikus tölcsér

NILFISK VHO 200CB CC GV 
ALL-IN-ONE - Fémipar számára
Cikkszám: 4010400054

Fémipari, folyadékfelszívó porszívó leürítő készlettel 
Ideális, ha a legfontosabb feladat a tartályok ürítése, a folyadékok 
60%-ának és a fémforgácsok 40%-ának visszanyerése.
• Nagy tartálykapacitás
• Folyadékokkal szembeni motorfej védelem 
• Folyadékszint figyelő
• Szivattyú a folyadékok könnyű ürítéséhez
• Forgácskosár a szilárd anyagok számára
• Olajálló gumitömlő, olajleeresztő készlet
• Lapos résszívó folyadékok felszívására
• Horganyzott tömlőcsatlakozó és résszívó
• 5m-es antisztatikus olajtisztító gumitömlő
• Horganyzott, íves csatlakozó
• Antisztatikus tölcsér

520.000 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 814.900 Ft 

564.000 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 873.300 Ft

999.000 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 1.559.200 Ft 

NILFISK VHS 120CB FN 
ALL-IN-ONE - Pékségek 
számára
Cikkszám: 4012300136

Egyfázisú, száraz-nedves ipari porszívó, 
kemencetisztító készlettel
A kemence belsejének takarításához készült 
porszívónk NOMEX® szűrővel.
• Rugalmas tömlő magas hőmérséklethez (3 M + fém 

rögzítések) horganyzott szűkítővel és szerelvénnyel
• Alumínium 1 M-es toldat (3db) gyorscsatlakozóval
• Kerekekkel ellátott felszívó fej kemencetakarításhoz
• PTFE csúszócsatlakozóval
• Hőálló gégecső 400°C-ig

https://www.nilfisk.com/hu-hu/term%C3%A9kek/porsz%C3%ADv%C3%B3k/ipari-porsz%C3%ADv%C3%B3k/egyf%C3%A1zis%C3%BA-sz%C3%A1raz-nedves-porsz%C3%ADv%C3%B3k/vhs-120cb-fn-all-in-one-bakery/p_4012300136/?filter=
https://www.nilfisk.com/hu-hu/term%C3%A9kek/porsz%C3%ADv%C3%B3k/ipari-porsz%C3%ADv%C3%B3k/olaj-%C3%A9s-forg%C3%A1csok/vho-200cb-all-in-one-metal-mainly-for-oil/p_4010400054/
https://www.nilfisk.com/hu-hu/term%C3%A9kek/porsz%C3%ADv%C3%B3k/ipari-porsz%C3%ADv%C3%B3k/egyf%C3%A1zis%C3%BA-sz%C3%A1raz-nedves-porsz%C3%ADv%C3%B3k/vhs-120cb-cc-gv-all-in-one-metal-mainly-for-chips/p_4012300135/?filter=


NILFISK SW750
Cikkszám: 9084701010

Akkumulátoros seprőgép akkumulátorral, töltővel
Egyszerű, csendes tisztítás zajérzékeny helyeken történő 
takarításhoz.
• Alacsony zajszint
• Állítható fő- és oldalkefék
• A poliészter szűrőnek köszönhetően 
• Száraz és nedves alkalmazásokkal is megbirkózik

NILFISK FM 400 L
Cikkszám: 56380056

Egytárcsás súroló tartállyal, kefével, padtartóval
Az FM400 rendkívül halk gép, közepes igénybevételű fela-
datok elvégzésére tervezve, kényelmes, fáradságmentes 
működést biztosít, látható eredményekkel.
• Megfelelő teljesítmény
• Kábeltartó, villásdugó-tartó 
• Könnyű kábel visszahelyezés
• Nagy kerekek
• Ergonomikus fogantyú 
• Tökéletesített biztonság
• Alacsony zajszint

746.900 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 1.175.500 Ft

411.600 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 599.500 Ft 

299.000 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 393.200 Ft

VIPER LS160 HD
Cikkszám: 50000253

Egytárcsás súroló kefével, padtartóval, tartállyal
Ideális olyan helyeken, ahol erőteljes súrolásra van szükség.
• Állítható, ergonomikus fogantyú
• Egyszerű és felhasználóbarát
• Megnövelt, 1800 W-os teljesítmény
• Súroló szélesség (CM): 43
• Feszültség (V): 220-240
• Kefe/pad fordulatszám (RPM): 160

https://www.nilfisk.com/hu-hu/term%C3%A9kek/padl%C3%B3tiszt%C3%ADt%C3%A1s/sepr%C5%91g%C3%A9pek/gyalogk%C3%ADs%C3%A9ret%C5%B1-sepr%C5%91g%C3%A9pek/sw-750/p_908%204701%20010/?filter=
https://www.nilfisk.com/hu-hu/term%C3%A9kek/padl%C3%B3tiszt%C3%ADt%C3%A1s/egyt%C3%A1rcs%C3%A1s-g%C3%A9pek/egyt%C3%A1rcs%C3%A1s-g%C3%A9pek/alacsony-sebess%C3%A9gfokozat/n-fm400-l/p_56380056/
https://www.vipercleaning.hu/hu/products/pages/product.aspx?pid=50000253
https://www.vipercleaning.hu/hu/Pages/default.aspx
https://www.nilfisk.com/hu-hu/


VIPER AS380/15 C
Cikkszám: 50000201

Kisméretű padlótisztító 
kefével 230V-os változatban
Az AS380/15 egy kompakt, felhasználóbarát 
mikro padlótisztító, amely tökéletes a szűk 
területek tisztítására.
• Lehajtható tolókarral
• Kiemelhető víztartállyal
• Súroló szélesség (CM): 38
• Felszívási szélesség (CM): 49 
• Tiszta-/piszkosvíz-tartály (L): 15/15
• Kábel (M): 15

VIPER AS380/15 B
Cikkszám: 50000199

Kisméretű padlótisztító 
akkumulátorral, töltővel, kefével

469.000 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 755.900 Ft 

605.000 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár:  1.064.300 Ft

299.000 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 436.600 Ft

129.000 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár:  158.100 Ft

VIPER CAR275
Cikkszám: 50000209

Szőnyeg- és kárpittisztító
Ideális olyan szőnyeggel bevont területekre, ahol 
extrakciós tisztítás szükséges.
• Egyszerű, felhasználóbarát üzemeltetés
• Könnyű manőverezhetőség
• Érintőgombos működtetés
• Teljesítmény (W): 2000
• Légszállítás (L/PERC): 3115
• Vákuum (mm H2O): 2005
• Tiszta-/piszkosvíz-tartály (L): 25/75

VIPER LSU255
Cikkszám: 50000126

Általános használatú száraz-nedves porszívó
Ideális olyan helyeken, ahol erőteljes száraz-nedves 
porszívózásra van szükség.
• Leeresztő cső a tartály könnyű ürítéséhez
• Elektromos teljesítmény (W): 2x1000
• Légszállítás (L/PERC): 3115
• Tartály térfogata (L): 55

https://www.vipercleaning.hu/hu/Pages/default.aspx
https://www.vipercleaning.hu/hu/products/pages/product.aspx?pid=50000199
https://www.vipercleaning.hu/hu/products/pages/product.aspx?pid=50000209
https://www.vipercleaning.hu/hu/products/Pages/product.aspx?pid=50000126


NILFISK VP300 BASIC HEPA
Cikkszám: 107415322 

Általános használatú porszívó a könnyen vagy közepesen 
szennyezett felületek mindennapi tisztítására
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

NILFISK VP930 Pro HEPA 
S 2
Cikkszám: 107420592

Általános használatú száraz porszívó kiváló teljesít-
ménnyel, kialakítása optimalizálja a légáramlatot,
és abszolút minimumra csökkenti az 
energiaveszteséget
A Nilfisk VP930 megbízható partner a szállodák, iskolák, 
irodák és kórházak tisztítási igényeihez. Robusztus és 
stabil, nagy a porzsák kapacitása: 15 liter.
• Alacsony zajszint
• Teleszkópos, alumínium felszívó cső
• PRO H13 HEPA szűrő alapfelszereltség
• Szívott oldali HEPA szűrés
• Tartozéktárolás
• Két választható sebesség
• Multi padlótisztító fej
• Résszívó
• Kis kombi felszívófej
• 5db porzsák alapfelszereltségként

NILFISK AERO 21-01 PC
Cikkszám: 107406600

Kompakt, egyfázisú, száraz-nedves porszívók 
szűrőtisztító rendszerrel
Push&Clean félautomata szűrőtisztító rendszerrel, 
kényelmes tartozéktárolási lehetőséggel. 
• Mosható PET gyapjú szűrő
• Min. 99,9%-os szűrési hatékonyság
• Push&Clean szűrőtisztító rendszer biztosítja a 
       folyamatosan magas teljesítményt
• MultiFit tartozékcsatlakozási rendszer
• Fújó funkció
• 20 literes tartály
• Stabil kerekek és ergonomikus tervezés a 
       biztonságos használatért
• Vákuum (MBAR/KPA): 210/21
• Teljesítmény pmax (W): 1250
• Légszállítás (L/PERC): 3600

Push&CleanTM

Érvényesség: 2023.01.11-2023.06.30. vagy visszavonásig

NILFISK EXTRA AKCIÓ

47.900 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 92.000 Ft

99.900 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 206.200 Ft

45.700 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 66.100 Ft

https://www.nilfisk.com/hu-hu/term%C3%A9kek/porsz%C3%ADv%C3%B3k/%C3%A1ltal%C3%A1nos-haszn%C3%A1lat%C3%BA-porsz%C3%ADv%C3%B3k/sz%C3%A1raz-porsz%C3%ADv%C3%B3k/vp300-hepa-basic/p_107415322/
https://www.nilfisk.com/hu-hu/
https://www.nilfisk.com/hu-hu/term%C3%A9kek/porsz%C3%ADv%C3%B3k/ipari-porsz%C3%ADv%C3%B3k/egyf%C3%A1zis%C3%BA-sz%C3%A1raz-nedves-porsz%C3%ADv%C3%B3k/aero-21-01-pc/p_107406600/
https://www.nilfisk.com/hu-hu/term%C3%A9kek/porsz%C3%ADv%C3%B3k/%C3%A1ltal%C3%A1nos-haszn%C3%A1lat%C3%BA-porsz%C3%ADv%C3%B3k/sz%C3%A1raz-porsz%C3%ADv%C3%B3k/vp930-nordic/p_107415561/


NILFISK ATTIX 30-01 PC
Cikkszám: 107413591

Száraz-nedves porszívó mindennapos használatra
Tökéletes választás a mesteremberek számára. Kialakítá-
sakor az ergonomikus tervezést és az alacsony zajszintet 
hangsúlyoztuk és helyeztük fókuszba. 

• Mosható gyapjú PET szűrő 
• Push&Clean félautomata szűrőtisztító rendszer
• SilentPower - a magas teljesítmény látszik, de nem 
       hallatszik
• Min. 99,9%-os szűrési hatékonyság
• MultiFit csatlakozó rendszer 
• Vákuum (MBAR/KPA): 250/25
• Teljesítmény pmax (W): 1500
• Légszállítás (L/PERC): 3600

Push&CleanTM InfiniCleanTM

NILFISK ATTIX 33-2L IC
Cikkszám: 107412103

Egymotoros, professzionális porszívó, 
automata szűrőtisztító rendszerrel 

Kiválóan alkalmas ipari tisztításhoz, vagy építőiparban 
használt gépek/szerszámok által kibocsájtott por 
felszívására.
• InfiniClean rendszer
• 30 literes tartály
• L porosztály
• Vákuum (MBAR/KPA): 250/25
• Teljesítmény (W): 1400
• Légszállítás (L/PERC): 4500

NILFISK ATTIX 961-01
Cikkszám: 302002900

Kétmotoros száraz-nedves ipari porszívó a legnehezebb 
alkalmazásokhoz
Az ATTIX 961-01 ipari porszívó a legerősebb kétmoto-
ros gép, amivel még nehéz törmelékeket is könnyedén 
fölszedhet.
• Vákuum (MBAR/KPA): 250/25
• Teljesítmény pmax (W): 2x1500
• Légszállítás (L/PERC): 2x3600

129.000 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 186.300 Ft

319.000 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 446.100 Ft

171.900 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 220.700 Ft

https://www.nilfisk.com/hu-hu/term%C3%A9kek/porsz%C3%ADv%C3%B3k/ipari-porsz%C3%ADv%C3%B3k/egyf%C3%A1zis%C3%BA-sz%C3%A1raz-nedves-porsz%C3%ADv%C3%B3k/attix-30-01-pc/p_107413591/
https://www.nilfisk.com/hu-hu/term%C3%A9kek/porsz%C3%ADv%C3%B3k/ipari-porsz%C3%ADv%C3%B3k/egyf%C3%A1zis%C3%BA-sz%C3%A1raz-nedves-porsz%C3%ADv%C3%B3k/attix-33-2l-ic-220-240v-5060-hz-eu/p_107412103/
https://www.nilfisk.com/hu-hu/term%C3%A9kek/porsz%C3%ADv%C3%B3k/ipari-porsz%C3%ADv%C3%B3k/egyf%C3%A1zis%C3%BA-sz%C3%A1raz-nedves-porsz%C3%ADv%C3%B3k/attix-961-01-16a-230150-eu/p_302002900/


NILFISK SC100 full package
Cikkszám: 107408103

Kisméretű padlótisztító szűk területek 
hatékony tisztításához. Kefével, felszívógumival, 
állítható vízadagolással, levehető kábellel
Kisméretű padlótisztító, melyet a szűk területek 
alaposabb takarítására tervezték.
• Súrolás és szárítás egyszerre
• Szabályozható vízadagolás
• Kompakt méret
• Ergonomikus kialakítás
• Tartály a tartályban
• Álló helyzetben minden funkció leáll
• Gyors és könnyű karbantartás
• Elm./tényl. tiszt.hatékonyság (M2/H): 620/310
• Névleges teljesítmény (W): 800
• Tiszta-/piszkosvíz-tartály (L): 3/4
• Felszívófej szélessége (CM): 31
• Tömeg (KG): 15

NILFISK MC 2C-150/650 
Cikkszám: 128471358

Kisméretű, hidegvizes magasnyomású mosó
Kiválóan alkalmas kisipari felhasználásra és rutinszerű 
tisztítási feladatokra. 
• Vízszállítás (L/ÓRA): 650/570
• Szivattyúnyomás (BAR/MPA): 150/15

• Akár 2 órás folyamatos használat

NILFISK MC 2C-150/650 XT
Cikkszám: 128471359

Kisméretű, hidegvizes magasnyomású mosó tömlőtartó 
dobbal, 15m-es tömlővel

NILFISK SW250
Cikkszám: 50000494

Manuális gyalogkíséretű seprőgép 
Kompakt, könnyű gép szűk helyek tisztításához. Ideális 
választás olyan alkalmazásokhoz, mint a kisebb gyárak-
ban, 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

326.100 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 473.200 Ft

143.600 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 166.900 Ft

239.000 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 342.300 Ft

279.000 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 416.900 Ft 

https://www.nilfisk.com/hu-hu/term%C3%A9kek/padl%C3%B3tiszt%C3%ADt%C3%A1s/padl%C3%B3tiszt%C3%ADt%C3%B3k/gyalogk%C3%ADs%C3%A9ret%C5%B1-padl%C3%B3tiszt%C3%ADt%C3%B3k/kism%C3%A9ret%C5%B1/sc100-e-full-package/p_107408103/
https://www.nilfisk.com/hu-hu/term%C3%A9kek/padl%C3%B3tiszt%C3%ADt%C3%A1s/sepr%C5%91g%C3%A9pek/manu%C3%A1lis-sepr%C5%91g%C3%A9pek/sw250/p_50000494/
https://www.nilfisk.com/hu-hu/term%C3%A9kek/magasnyom%C3%A1s%C3%BA-mos%C3%B3k/mobil-magasnyom%C3%A1s%C3%BA-mos%C3%B3k/mobil-hidegvizes-magasnyom%C3%A1s%C3%BA-mos%C3%B3k/kompakt/mc-2c-150650-xt-eu/p_128471359/
https://www.nilfisk.com/hu-hu/term%C3%A9kek/magasnyom%C3%A1s%C3%BA-mos%C3%B3k/mobil-magasnyom%C3%A1s%C3%BA-mos%C3%B3k/mobil-hidegvizes-magasnyom%C3%A1s%C3%BA-mos%C3%B3k/kompakt/mc-2c-150650-eu/p_128471358/


VIPER DSU 12
Cikkszám: 50000515 

Általános használatú száraz porszívó
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
• Nagy motorteljesítmény

VIPER AS4325 B
Cikkszám: 50000579

Gyalogkíséretű padlótisztító akkumulátorral, töltővel
A VIPER termékcsalád új padlótisztítói egyszerű napi pad-
lótisztítási feladatokra lettek kialakítva, felhasználóbarát 
működéssel, megbízható teljesítménnyel és alacsonyabb 
erőforrás felhasználással.
• Az ECO-mód optimalizálja a víz- és vegyszer 
       felhasználását
• Alacsony zajszint, csendes üzemmód
• Ergonomikus tolókar
• Biztonsági kapcsolók segítik a kefe/pad aktiválását, 

leállítását
• Intuitív kijelző minden fontosabb működési funkcióval
• Szívómotor teljesítménye (W): 300 
• Munkaszélesség (MM): 432
• Tiszta-/piszkosvíz-tartály térf. (L): 25/25

VIPER AS510 B
Cikkszám: 50000238

Közepes méretű padlótisztító kefével, 
akkumulátorral, töltővel
Egy könnyen kezelhető gép, mellyel a nehezen 
hozzáférhető helyek takarítása sem probléma
• Beépített biztonsági kapcsoló
• Üzemóra számláló, vízszintjelző
• Egyszerű és felhasználóbarát
• Szívómotor teljesítménye (W): 350
• Súrolási/felszívási szélesség (CM): 51/79
• Tiszta-/piszkosvíz-tartály (L): 40/40

967.600 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 1.521.300 Ft

39.200 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 54.800 Ft 

829.800 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 1.139.400 Ft

* Pro szerviz 
megállapodással 

2 év garancia 
az árban

* Pro szerviz 
megállapodással 

2 év garancia 
az árban

*Pro megállapodással, max 250 üzemóra / év, 
1 ingyenes karbantartás / év

*Pro megállapodással, max 250 üzemóra / év, 
1 ingyenes karbantartás / év

https://www.vipercleaning.hu/hu/products/Pages/product.aspx?pid=50000515
https://www.vipercleaning.hu/hu/products/Pages/product.aspx?pid=50000579
https://www.vipercleaning.hu/hu/products/Pages/product.aspx?pid=50000238
https://www.vipercleaning.hu/hu/Pages/default.aspx


NILFISK SC351
Cikkszám: 9087341020

Gyalogkíséretű padlótisztító akkumulátorral, töltővel
Új generációs padlótisztító szűk helyek takarításához
• Előre-, és hátramenetben is súrol, szárít
• Alacsony zajszint, csendes üzemmód
• Könnyen állítható kefefej
• Állítható vízmennyiség
• Akkumulátor töltöttségi szint kijelző
• Szívómotor teljesítménye (W): 200
• Súroló/felszívási szélesség (MM): 370/470
• Tiszta/piszkosvíz-tartály térf. (L): 11/11

Érvényesség: 2023.01.11-2023.03.31. vagy visszavonásig

NILFISK IDŐSZAKOS AKCIÓ

899.000 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 1.357.200 Ft 

486.800 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 834.900 Ft 

974.600 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 1.866.200 Ft 

NILFISK SO4500
Cikkszám: 45000000

Professzionális gőztisztító 
Általános használatú kompakt és robusztus 
gőztisztító. Enyhén vagy közepesen szennyezett 
területekre.
• Automatikus biztonsági kikapcsolás
• Porfestett fémszerkezet
• Folyamatos kazánfeltöltés
• Gőzellenőrző kapcsoló
• Átlátható kezelőpanel
• Rögzíthető első kerekek
• Egyszerű kezelői ellenőrzés
• Gőz hőmérséklete (°C): 150
• Kazán kapacitása (L): 1,8 
• Nyomás (bar): 4,5
• Tömeg (KG): 12

NILFISK SV8000
Cikkszám: 45000002

Professzionális gőztisztító és vízelszívó egyben
Általános használatú kompakt és robusztus gőztisztító 
vízfelszívóval.
• Automatikus biztonsági kikapcsolás
• Rozsdamentes acélszerkezet
• Folyamatos kazánfeltöltés
• Gőzellenőrző kapcsoló
• Átlátható kezelőpanel
• Rögzíthető első kerekek
• Egyszerű kezelői ellenőrzés
• Felszívott víz tartály
• Tartozékok széles választéka
• Nagy manőverezhetőség
• Gőz hőmérséklete (°C): 170
• Kazán kapacitása (L): 3,3  
• Nyomás (bar): 8
• Tömeg (KG): 25

https://www.nilfisk.com/hu-hu/term%C3%A9kek/padl%C3%B3tiszt%C3%ADt%C3%A1s/padl%C3%B3tiszt%C3%ADt%C3%B3k/gyalogk%C3%ADs%C3%A9ret%C5%B1-padl%C3%B3tiszt%C3%ADt%C3%B3k/kism%C3%A9ret%C5%B1/sc351-full-pkg/p_9087341020/
https://www.nilfisk.com/hu-hu/
https://www.nilfisk.com/hu-hu/term%C3%A9kek/padl%C3%B3tiszt%C3%ADt%C3%A1s/padl%C3%B3tiszt%C3%ADt%C3%B3k/gyalogk%C3%ADs%C3%A9ret%C5%B1-padl%C3%B3tiszt%C3%ADt%C3%B3k/kism%C3%A9ret%C5%B1/sc351-full-pkg/p_9087341020/
https://www.nilfisk.com/hu-hu/term%C3%A9kek/padl%C3%B3tiszt%C3%ADt%C3%A1s/g%C5%91ztiszt%C3%ADt%C3%B3k/g%C5%91ztiszt%C3%ADt%C3%B3k/nilfisk-sv8000/p_45000002/?filter=


866.200 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 1.675.400 Ft 

1.082.900 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 2.010..000 Ft 

722.900 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 935.900 Ft 

NILFISK SDV4500
Cikkszám: 45000004

Professzionális gőztisztító és vízelszívó 
vegyszeradagolóval
Hatékony berendezés lerakódott szennyeződések 
eltávolításához, fertőtlenítéshez.
• Rozsdamentes acélszerkezet
• Folyamatos kazánfeltöltés
• Gőzellenőrző kapcsoló
• Automatikus biztonsági kikapcsolás
• Átlátható kezelőpanel
• Rögzíthető első kerekek
• Egyszerű kezelői ellenőrzés
• Felszívott víz tartály
• Vegyszer kijuttatás
• Tartozékok széles választéka
• Nagy manőverezhetőség
• Gőz hőmérséklete (°C): 150
• Kazán kapacitása (L): 1,8  
• Nyomás (bar): 4,5
• Tömeg (KG): 30

NILFISK SDV8000
Cikkszám: 45000006

Professzionális gőztisztító és vízelszívó 
vegyszeradagolóval
Erőteljes és hatékony gőztisztító lerakódott szennyeződé-
sek eltávolításához, különböző felületek fertőtlenítéséhez.
• Rozsdamentes acélszerkezet
• Folyamatos kazánfeltöltés
• Gőzellenőrző kapcsoló
• Automatikus biztonsági kikapcsolás
• Átlátható kezelőpanel
• Rögzíthető első kerekek
• Egyszerű kezelői ellenőrzés
• Felszívott víz tartály
• Vegyszer kijuttatás
• Tartozékok széles választéka
• Nagy manőverezhetőség
• Gőz hőmérséklete (°C): 170
• Kazán kapacitása (L): 3,3 
• Nyomás (bar): 8
• Tömeg (KG): 40

VIPER CEX410
Cikkszám: 50000546

Professzionális hordozható, csendes kárpittisztító 
Kiváló mindennapos beltéri tisztítási feladatok elvégzéséhez
• Alacsony zajszint
• Egyszerűen karbantartható és szervizelhető
• Kézi kárpit- vagy padlótisztításhoz szükséges 
       kiegészítők is rendelkezésre állnak
• Pedállal működtetett parkolóállás a kefe védelme 
       érdekében 
• Tiszta-/piszkosvíz-tartály (L): 35/23

https://www.nilfisk.com/hu-hu/term%C3%A9kek/padl%C3%B3tiszt%C3%ADt%C3%A1s/g%C5%91ztiszt%C3%ADt%C3%B3k/g%C5%91ztiszt%C3%ADt%C3%B3k/nilfisk-sdv8000/p_45000006/
https://www.nilfisk.com/hu-hu/term%C3%A9kek/padl%C3%B3tiszt%C3%ADt%C3%A1s/g%C5%91ztiszt%C3%ADt%C3%B3k/g%C5%91ztiszt%C3%ADt%C3%B3k/nilfisk-sdv4500/p_45000004/?filter=
https://www.vipercleaning.hu/hu/products/Pages/product.aspx?pid=50000546
https://www.vipercleaning.hu/hu/Pages/default.aspx
https://www.vipercleaning.hu/hu/products/Pages/product.aspx?pid=50000546


VIPER AS1050 R
Vezetőüléses padlótisztító akkumulátorral, 
töltővel

A VIPER termékcsalád legnagyobb padlótisztítója kivá-
ló választás nagy területek időtakarékos és hatékony 
tisztításához.
• Az ECO-mód optimalizálja a víz- és vegyszer 
       felhasználását
• Robusztus ütközők 
• Automata és mechanikus fékrendszer 
• Automata sebességszabályozás a kanyarokban 
• Ergonomikus ülés beépített biztonsági 
       kapcsolóval
• Egygombos indítás
• Intuitív, LCD-kijelző minden fontosabb működési 

funkcióval
• Felszívómotor teljesítménye (W): 600
• Munkaszélesség (MM): 980
• Tiszta-/piszkosvíz-tartály (L): 200/200

VIPER AS710R
Cikkszám: 50000315

Vezetőüléses padlótisztító akkumulátorral, töltővel, 
2 kefével, padtartóval 
Kiváló mindennapos beltéri tisztítási feladatok 
elvégzéséhez
• Megbízható és biztonságos
• Robusztus, erőteljes kialakítás
• Szívómotor teljesítménye (W): 50
• Súroló/felszívási szélesség (MM): 710/940
• Tiszta/piszkosvíz-tartály térf. (L): 120/120

* Pro szerviz 
megállapodással 

2 év garancia 
az árban

*Pro megállapodással, max 250 üzemóra / év, 
1 ingyenes karbantartás / év 

*Pro megállapodással, max 250 üzemóra / év, 
1 ingyenes karbantartás / év 

2.399.000 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 4.097.700 Ft 

4.980.000 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 7.086.600 Ft 

* Pro szerviz 
megállapodással 

2 év garancia 
az árban

https://www.vipercleaning.hu/hu/products/Pages/product.aspx?pid=50000315
https://www.vipercleaning.hu/hu/products/pages/product.aspx?pid=50000315
https://www.vipercleaning.hu/hu/products/Pages/product.aspx?pid=50000594


VIPER ROS1300
Vezetőüléses seprőgép akkumulátorral, 
beépített töltővel, kefével

A VIPER sorozat első vezetőüléses seprőgépe a nagy 
területek tisztításának mestere. 
• Pormegkötő rendszer vízpermetezéssel 
• Robusztus ütközők
• Állítható kefenyomás
• Automata és mechanikus fékrendszer 
• Automata sebességszabályozás a kanyarokban 
• Ergonomikus ülés beépített biztonsági kapcsolóval
• Egygombos indítás
• Elektromos szűrőrázó
• Opcionális kisméretű ürítőtartályok
• Intuitív, LCD-kijelző
• Porszűrő teljesítménye (M²): 3,5
• Munkaszélesség (MM): 1350
• Hulladéktartály térfogata (L): 130

VIPER LSU375
Cikkszám: 50000140

Robusztus száraz-nedves felszívású ipari 
porszívó

Kiváló száraz-nedves porszívó 75 literes tartállyal és három 
szívómotorral 
• Egyszerű használat és szervizelhetőség
• Optimális szívóerő
• Robosztus alváz
• Leeresztő cső
• Nagy hátsó kerék és bolygókerekek elöl
• Vezeték és tartozékok tárolása a porszívón
• Száraz porszívás vagy folyadékfelszívás
• Elektromos teljesítmény (W): 3000
• Légszállítás (L/PERC): 7500
• Tartály térfogata (L): 75

* Pro szerviz 
megállapodással 

2 év garancia 
az árban

*Pro megállapodássall, max 250 üzemóra / év, 
1 ingyenes karbantartás / év 

3.504.000 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 4.488.500 Ft 

149.000 FtNETTÓ 
AKCIÓS ÁR

Nettó lista ár: 192.700 Ft 

https://www.vipercleaning.hu/hu/products/Pages/product.aspx?pid=50000605
https://www.vipercleaning.hu/hu/Pages/default.aspx
https://www.vipercleaning.hu/hu/products/Pages/product.aspx?pid=50000140
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