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SC250 
Gyalogkíséretű padlótisztító 
akkumulátorral, töltővel
Cikkszám: 9087380020

Kompakt padlótisztító, kemény padlófelületek gyors és 
hatékony tisztítására kialakítva. 
• Magas tisztítási teljesítmény: 34 cm-es hengerkefe vagy  
  mikroszálas henger
• Nilfisk 36V líthium akkumulátor
• Minden sarokba elér
• Seper, súrol, szárít egy időben
• Könnyen szállítható, kompakt kivitel
• Informatív kijelző a fogantyún
• Alacsony működési költségek
• Tiszta-/piszkosvíz-tartály (L): 6/6

NILFISK ATTIX 44-2L IC
Egyfázisú száraz-nedves porszívó
Cikkszám: 107412106

Kiváló porelszívási teljesítmény a professzionális 
és biztonságos takarításhoz. Automata szűrőtisztító 
rendszerrel.
• 42 literes tartály
• L porosztály
• InfiniClean szűrőtisztító rendszer
• PTFE főszűrő
• Könnyű tartályürítés 
• Antisztatikus rendszer
• MultiFit rendszer
• Kisgépcsatlakozó
• 7,5 M elektromos kábel
• Eldobható porzsák
• Csőtartó
• Kábeltartó
• Tartozéktároló
• Teljesítmény (W): 1400
• Vákuum (KPA): 25
• Légszállítás (L/PERC): 4500

SC5000 
Vezetőüléses padlótisztító 
akkumulátorral, töltővel, padtartóval, 
kefékkel

Kompakt, jól manőverezhető padlótisztító, kiváló megoldás 
dinamikusan változó takarítási igényekhez.
• 30%-kal nagyobb teljesítmény tartályonként
• SmartKey tartozék
• 140 literes tartálykapacitás
• 4,5 órás üzemidő
• ±63 DB-es üzemi zajszint
• 8,5 KM/H működési sebesség
• Szívómotor teljesítménye (W): 1200
• Munkaszélesség (MM): 860
• Tiszta-/piszkosvíz-tartály (L): 140/147

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK
• ECOFLEX készlet
• Felszívófej védő
• Kékfény
• Világítás készlet
• Moptartó
• Első lökhárító

ÚJ!
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WOLF130 
Kárpittisztító padlótisztító készlettel
Cikkszám: 50000589

Kárpitozott felületek minimális ráfordítással történő tisztántar-
tására kialakítva. A WOLF130 egy könnyedén szállítható kár-
pittisztító, mely lenyűgöző teljesítményt kínál olyan területekre, 
ahol napi tisztítás szükséges.
• Kivehető víztartály a könnyű ürítés, feltöltés érdekében
• Átlátszó felszívófej a látható felszívási eredményért
• Könnyen szállítható, kompakt kivitel
• Nagyméretű kerekek könnyítik a mobilitást
• Hálós kék zsák a tartozékok tárolásához
• 3 M felszívócső/tömlő 10 CM-es kézi felszívófejjel
• Felszívómotor teljesítménye (W): 1000
• Tiszta-/piszkosvíz-tartály (L): 3,8
• Elektromos kábel hossza (M): 10

CEX410
Professzionális hordozható, 
csendes kárpittisztító 
Cikkszám: 50000546

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

Lista ár:
783.800 Ft

Akciós ár
599.000 Ft

VIPER AS1050 R
Vezetőüléses padlótisztító akkumulátorral, 
töltővel

A VIPER termékcsalád legújabb és legnagyobb padlótisztító-
ja kiváló 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


