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De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

Met de ES300 is voor Nilfisk een nieuw tijdperk van tapijtreiniging
aangebroken. Deze tapijtreiniger van Nilfisk is ideaal voor het reinigen van
vaak en minder vaak belopen tapijt, en verwijdert niet alleen vuil en water,
maar voldoet ook aan de hoogste normen om de levensduur van uw tapijt
te vergroten. Naast zijn fantastische productiviteit en reinigingsprestaties is
de ES300 gemakkelijk bedienbaar.
Een handig kenmerk van de Nilfisk ES300 tapijtreiniger is de aan de
voorkant bevestigde afvoerslang, die het veel eenvoudiger maakt de tank
te legen. De borstelkop zorgt voor meer contact met het tapijt en een
verbeterde aanzuiging, waardoor het tapijt sneller droog is na het reinigen.
Het compacte ontwerp maakt het eenvoudiger om de ES300
tapijextracrtiemachine op te slaan en te onderhouden.

• Aan de voorzijde bevestigd mondstuk maakt het lozen sneller en
gemakkelijker voor de gebruiker

• De verwijderbare vuilwatertank met vergrootte capaciteit en de
opbergbare handgreep maken het lozen en bijvullen veel eenvoudiger

• Ergonomisch instelbare handgreep voor een betere werking –
instelbaar op de lengte van de gebruiker

• Een zwevende borstelkop die zich automatisch instelt voor een beter
contact met het tapijt en een verbeterde waterterugwinning

• Een grotere tank met grotere watercapaciteit maakt een langere schoonmaaktijd mogelijk en zorgt ervoor dat de tank minder vaak hoeft te
worden bijgevuld

• Krachtige zuigmotor voor efficiënte verwijdering van vuil en kortere droogtijden
• Verstelbare handgreep voor een goede wendbaarheid op moeilijk bereikbare plekken
• Compact ontwerp maakt opslag en onderhoud gemakkelijker
• Snel wisselen tussen reinigingsinstellingen
• Grote wielen voor het gemakkelijk verplaatsen (trappen op en af)

● Standaard uitrusting

Standaard toebehoren Artikelnummer
Minimale
hoeveel

heid
ES300

NILFISK

ZuigslangZuigslangZuigslangZuigslang

HAND TOOL/HOSES ASSEMBLY 56265767 1 ●

Borstel cil.Borstel cil.Borstel cil.Borstel cil.

Borstel standaard AX 410 56265044 1 ●

Model ES300 NILFISK

Artikelnummer 56265503

Kenmerken

Verstelbare handgreep ●

Borstel verwijderen zonder gereedschap ●

Zuigmond verwijderen zonder gereedschap ●

Reiniging van harde vloeren ●

Verwijderbare vuilwatertank ●

Ergonomische handgreep ●

Vuilwatertank met "easy" afvoersysteem ●
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Technische specificaties ES300 NILFISK

Pompdruk (bar/psi) -/120

Nominaal vermogen (W) 1824

Borstelmotor (W) 249

Vermogen zuigmotor (W) 1119

Max waterkolom in (cm) 3048

Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744) 68

Capaciteit (m²/u) 159

Werkbreedte (mm) 410

Zuigbreedte (mm) 480

Kabellengte (m) 15

Schoonwater-/vuilwatertank (l) 34/26.5

Borsteldiameter (mm) 410

Toerental borstel (tpm) 1950

Lengte x breedte x hoogte (mm) 711x489x813

Gewicht (kg) 53.5

Bruto gewicht (gvw) (kg) 46.3

Breedte zuigmond in (cm) 48

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires Artikelnummer
Minimale
hoeveel

heid
ES300

NILFISK

Borstel cil.Borstel cil.Borstel cil.Borstel cil.

Borstel harde vloer 240 grit 56265176 1 ○

Borstel harde vloer blauw 56265175 1 ○

Borstel standaard AX 410 56265044 1 ●

OverigeOverigeOverigeOverige

Buis tapijtmondstuk 56265173 0 ○

HAND TOOL ADD-ON KIT 56265810 1 □

HARD FLOOR TOOL ASSEMBLY 56265675 1 □

Meubelstuk compleet 56220070 0 ○

Zuigbuis 30.5 cm mondstuk heavy duty 56265305 0 ○

ZuigslangZuigslangZuigslangZuigslang

HAND TOOL/HOSES ASSEMBLY 56265767 1 ●

Slang 4,6 m 56265174 0 ○

BuisBuisBuisBuis

Buis tapijt/harde vloer mondstuk 56314402 0 ○
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