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De betrouwbaarheid en prestaties
die klanten verlangen

VL200 modeloverzicht De Nilfisk VL serie stof-/waterzuigers
– Vermindert stof en kosten

Technische specificaties
Omschrijving Eenheid VL200 20 PC VL200 30 PC INOX

IP-beschermingsklasse IP24 IP24

Nominaal vermogen W 1200 1200

Max. vermogen W 1500 1500

Zuigvermogen buiseinde W 250 250

Luchtstroom l/sec. 48 48

Vacuüm bij mondstuk kPa 23,5 23,5

Geluidsniveau dB(A)+/-2 59 59

Geluidsniveau, IEC 60335-2-69 dB(A)+/-2 67 67

Containercapaciteit liter 20 30

Kabellengte m 10 10

Slanglengte m 1,9 1,9

Oppervlakte hoofdfilter cm2 3000 3000

Oppervlakte HEPA-filter cm2 - -

Lengte x breedte x hoogte cm 38x39x50,5 39x40x63,5

Gewicht kg 7,5 10,5

Technische specificaties
Omschrijving Eenheid VL500 35 Ergo VL500 55 Ergo VL500 75 Ergo VL500 35 Basic VL500 55 Basic VL500 75 Basic

IP-beschermingsklasse IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24

Nominaal vermogen W 1250 1250/2400 1250/2400 1250 1250/2400 1250/2400

Max. vermogen W 1350 1350/2500 1350/2500 1350 1350 1350/2500

Zuigvermogen buiseinde W 250 200 200 250 200 200

Luchtstroom l/sec. 48 48/72 48/72 48 48/72 48/72

Vacuüm bij mondstuk kPa 20 20/21 20/21 20 20/21 20/21

Geluidsniveau BS 5415 dB(A)+/-2 62 64/66 64/66 62 64/66 64/66

Geluidsdruk IEC 704 dB(A)+/-2 81 82/84 85/84 81 82/84 82/84

Containercapaciteit liter 35 55 75 35 55 75

Kabellengte m 10 10 10 10 10 10

Slanglengte m 1,9 2,5 2,5 1,9 2,5 2,5

Oppervlakte hoofdfilter cm2 1051 1840 1840 1051 1840 1840

Oppervlakte HEPA-filter cm2 2070 4410 4410 - - -

Lengte x breedte x hoogte cm 46x42x73 84x62x89 84x62x103 46x42x73 84x62x100 84x62x100

Gewicht kg 12,5 26,5/27,5 26,5/28,5 11,5 24,5/25,5 26,5/28,5

Filtertype:

Zakfilter •• •• ••

Dubbel filter •• •• ••

HEPA 13 filter •• •• ••

VL500 modeloverzicht

• Verkrijgbaar in roestvrij stalen container versie van 30 liter
• Push&Clean semi-automatisch filterreinigingssysteem
• Uitwasbaar PET-filter
• Robuust ontwerp
• Geïntegreerde flexibele opbergruimte voor slang en toebehoren
• Compact en ergonomisch ontwerp voor eenvoudig verplaatsen
• Lichte container met handvat voor eenvoudig legen

• De motorkop blijft gesloten en op zijn plek tijdens het 
legen van de container

• Vloeistof zakfilter beschermt de motor tegen inlopen  
van schuim

• Roestvrij stalen buizen voorkomen corrosie en slijtage
• Keuze uit versies met 35, 55 en 75 liter container
• Dubbele of enkele motor
• Dubbele filtratie voor nat en droog reinigen
• “Failsafe-filter” voor eenvoudiger gebruik
• Door het ergo-kantelsysteem is het legen van de 

container eenvoudig
• Kenmerken als de motorkop, drukhendel en het 

vergrendelingsmechanisme van de container zijn 
ontwikkeld voor gebruik met één handt

Toepassingen  
per filtertype

Toepassing
Vloeistoffilter 

van gaas
Droog 

patroonfilter 
HEPA H13

Stoffen nat/
droogfilter

Vaste vlotter
Afneembare 

vlotter

Algemeen licht schoonmaken, bijv. gemorst 
product in keukens

X X

Vloerrestauratie bv. schuimende vloeistoffen X X X

Zeer droog en stoffig, bijv. houtwerkplaatsen X X X

Zeer nat, bijv. overstromingen X X X

Verschillende/wisselende omgevingen X X X

Productie X X (X) X

Hotels X X X

De specificaties en details zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving vooraf.

•• = Standaard toebehoren
• = Optionele toebehoren

De specificaties en details zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving vooraf.



 VL500 35 liter-uitvoering

Grote oppervlakken reinigen? Probeer het vaste 
vloerenmondstuk voor de VL500.

Met dubbele filtering voor het uitvoeren van 
werkzaamheden met zowel vaste stoffen als 
vloeistoffen zonder de filters te wisselen.

Een dompelpomp is verkrijgbaar als accessoire 
en is de ideale oplossing voor het verplaatsen 
van grote hoeveelheden vloeistof.

Stof-/waterzuigers voor  
alle toepassingen

VL200: Deze handige machine is verkrijgbaar 
met een Inox-reservoir voor de extra zware 
omstandigheden.

VL200: Compact en ergonomisch ontwerp 
voor eenvoudig verplaatsen.

De nieuwe serie stof-/waterzuigers bestaat uit varianten van  
20 tot 75 liter, zodat u er zeker van kunt zijn dat we iets hebben 
dat aan uw behoeften voldoet. 

De VL-serie biedt u een breed portfolio van grondig geteste 
machines met een aantal nieuwe innovaties om u te helpen  
bij het uitvoeren van een goede schoonmaakklus met maximale 
hulp van de machine.

Of het nu gaat om het reinigen van grote oppervlakken of kleine 
ruimtes, nat, droog of een combinatie – wij hebben de machine 
voor u. De VL Stof-/waterzuig serie van Nilfisk is ontworpen om 
aan de hoogste normen te voldoen: de uwe!

Door als partners samen te werken met onze klanten en 
gebruikers, hebben wij een stof-/waterzuiger gerealiseerd die 
aan de eisen van de meest veeleisende eindgebruikers voldoet.

In combinatie met de service & support van Nilfisk biedt onze 
stof-/waterzuigers productenlijn u een betrouwbare, sterk 
presterende reinigingsoplossing die gemakkelijk bedienbaar  
is en aantrekkelijke bedrijfskosten biedt.

VL200 en VL500 zijn ideaal voor hotels, schoonmaakbedrijven, 
onderwijsinstellingen, tentoonstellings- en conferentiecentra, 
maar ook voor openbare gebouwen, productie- en industriële 
toepassingen.

Winnaar van drie awards in 2013 (VL500-serie)Eenvoudig en snel legen van de VL500-container dankzij het unieke  
ergo-kantelsysteem. Omdat de machine te legen is zonder de motorkop  
te verwijderen, worden dagelijkse reinigingstaken eenvoudiger en veiliger.

VL200 is de compacte oplossing

Voor kleine natte en droge reinigingstoepassingen is onze 
VL200-machine de perfecte keuze. U kunt kiezen tussen  
een machine van 20 of 30 liter met handige functies.  
Beide varianten zijn uitgerust met het geïntegreerde  
semi-automatische filterreinigingssysteem. 

Push & Clean voor snel en handig reinigen van het filter,  
zodat u de hoge zuigkracht van de machine kunt behouden.  
De handige machine is verkrijgbaar met een Inox-reservoir  
voor de extra zware omstandigheden. 

Met VL500 kunnen de dagelijkse werkzaamheden eenvoudig, 
snel en veilig worden uitgevoerd:
• Door het gewicht te verplaatsen terwijl u het reservoir optilt, 

kunt u met het Nilfisk Ergo kantelsysteem een reservoir 
volledig gevuld met vloeistof legen zonder overmatige 
inspanning.

• Het legen van het reservoir zonder de motorkop te hoeven 
verwijderen, maakt de bediening snel en eenvoudig, zonder 
het risico op beschadiging van essentiële componenten.

• Door het dubbele filtersysteem kan de VL500 in natte en 
droge omgevingen gebruikt worden zonder dat u filters 
hoeft te vervangen.

• Het unieke ontwerp van de VL500 met enkelvoudige 
vergrendeling is niet alleen een teken van kwaliteit en 
innovatie, maar ook van hoge prestaties en betrouwbaarheid.

Wij vroegen het u,
en dit is ons antwoord


