
Efficiënt en milieuvriendelijk 
- met innovatieve, flexibele functies en mogelijkheden 

VP600



Gebruikersvriendelijke en gemakkelijk te 
bereiken accessoires.

Magnetische sluiting biedt een hoge mate 
van betrouwbaarheid.

Een HEPA 13 uitblaasfilter is standaard op 
alle VP600-varianten.



Efficiënte en energiebesparende 
schoonmaakprestaties

De Nilsfisk VP600 is de efficiënte en geavanceerde keus 
voor kosteneffectief schoonmaken in marktsegmenten 
zoals hotels, schoonmaakbedrijven, restaurants, kantoren 
en instellingen van diverse aard.

De VP600 biedt een breed scala aan functies en 
mogelijkheden en u kunt daardoor een variant kiezen 
die exact bij uw specifieke schoonmaaktaken past. 
Kies de juiste netsnoeroplossing, de schoonmaakduur 
verkort en het werkproces verbetert. Fantastische 
voordelen voor de gebruiker en het intelligente design, 
bieden u wat u mag verwachten van een Nilfisk-zuiger.

·  330/550W of 730/330 zuigvermogen met energielabel  
variërend van A++ tot A

·  Dubbele snelheidsfunctie voor geoptimaliseerd 
  energieverbruik en uitstekende schoonmaakprestaties

- met een magnetische aantrekkingskracht!

De modulaire VP600 biedt u de flexibiliteit om exact die netsnoervariant 
te kiezen waar u de voorkeur aan geeft: standaard, loskoppelbaar of 
oprolbaar. 

·  Standaard geleverd met HEPA-uitblaasfilter 
 -  Nieuwe, zeer betrouwbare magnetische sluiting van het 

stofcompartiment zorgt voor extra gebruiksgemak. 
·  Leverbaar met standaard, loskoppelbaar of 
 oprolbaar netsnoer
· Beste in zijn klasse op het gebied van geluidsniveau

Het modulaire ontwerp laat u exact en flexibel kiezen 
wat u nodig heeft en maakt de stofzuiger jarenlang 
gemakkelijk te onderhouden en te verzorgen. Wanneer 
een snoer versleten is, kan het makkelijk in de kortst 
mogelijke tijd worden vervangen door een nieuw snoer. 
Daarmee heeft u een machine die nooit buiten bedrijf 
zal zijn.



Wij leveren wat u verwacht!

Technische specificaties
Beschrijving Eenheid VP600 Eco VP600 BASIC VP600 STD2 VP600 STD3

Artikelnummer 107418540 107418541 41600860 41600861

Energie-efficiëntieklasse

Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar) 11 24 26 26

Stofopname op tapijt C n.v.t. C C

Stofopname op harde vloer C D A A

Stofuitstoot A A A A

Geluidsvermogenniveau (dB(A) IEC/EN 60335-2-69) 70/74 74 74/70 74/70

Nominaal vermogen W 330/550 730 730/330 730/330

Zuigvermogen aan einde buis W 75/155 200 200/75 200/75

Geluidsdrukniveau IEC/EN 60335-2-69 dB(A) 58/62 62 62/58 62/58

Luchtstroom l/sec. 24/28 30 30/24 30/24

Vacuüm bij mondstuk kPa 15/18 22 22/15 22/15

Capaciteit stofzak liter 8 8 8 8

HEPA H13 cm 2 Ja Ja Ja Ja

Kabellengte m 15 (loskoppelbaar) 10 (vast) 15 (loskoppelbaar) 10 (oprolbaar)

Lengte x breedte x hoogte cm 48x30x27 48x30x27 48x30x27 48x30x27

Gewicht (alleen machine) kg 7 7 7 7

Wijziging van specificaties en details zonder aankondiging voorbehouden.
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Met de hoogst efficiënte en energiebesparende zuigmotor is het geluidsniveau ongeëvenaard laag! Dit stelt u in staat om overdag 
kosteneffectief schoon te maken in geluidsgevoelige omgevingen zonder de klanten in uw winkel, de gasten in uw hotel of het personeel op 
kantoor te verstoren. 
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