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Handle adjusting

Switch on

Before operation. Wet pick-up Before operation. Dry pick-up

Hose handling

Emptying VL500 - 35 

Emptying by drainhose VL500 - 55/75
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Dust bag replacement

Float

Cartridge filter

11

22

Sack filter/wet filter

Emptying by spout VL500 - 55/75
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Cord handling

CHECK FOR CLEAN SURFACE
2

1

Storage

CHECK FOR CLOGGING
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1.2 Gebruiksaanwijzing

1.3 Functie en bedoeld ge-
bruik

Naast de gebruiksaanwijzing en de wetten ter voorkoming van onge-
vallen die in het desbetreffende land gelden, moeten de algemeen aan-
vaarde regels voor veiligheid en correct gebruik worden nageleefd.

Deze stofzuiger is bedoeld voor commercieel of huishoudelijk gebruik. 
Ongelukken door verkeerd gebruik kunnen alleen voorkomen worden 
door de personen die de machine gebruiken. 
LEES ALLE VOORZORGMAATREGELEN EN HOUD U HIERAAN 

Dit apparaat is geschikt voor het verzamelen van droog, niet-ontvlam-
baar stof en vloeistoffen.

Ieder ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. De fabri-
kant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een 
dergelijk gebruik. De gevolgen van een dergelijk gebruik komen geheel 
voor risico van de gebruiker. Een juist gebruik omvat ook een juiste be-
diening, onderhoud en reparaties zoals aangegeven door de fabrikant. 

WAARSCHUWING

Gevaar dat kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

GEVAAR

Gevaar dat kan leiden tot ernstig, blijvend of dodelijk letsel.

WAARSCHUWING
• Om het risico op brand, elektrische schokken of verwon-

dingen te verkleinen, leest u alle veiligheidsinstructies en 
voorzorgsmarkeringen voor gebruik, en houdt u zich hier-
aan. Deze stofzuiger is veilig indien gebruikt voor de reini-
gingsfuncties die vermeld zijn. Mocht er schade optreden 
aan elektrische of mechanische onderdelen, dan moet de 
stofzuiger en/of het accessoire voor gebruik gerepareerd 
worden bij een vakkundig servicestation of door de fabri-
kant om verdere schade aan het apparaat of verwondin-
gen aan de gebruiker te voorkomen.

• Deze machine is alleen voor gebruik binnenshuis.
• Laat de machine niet achter met de stekker in het stop-

contact. Haal de stekker uit het stopcontact als de ma-
chine niet in gebruik is of voordat onderhoud wordt ge-
pleegd.

WAARSCHUWING!
Gevaar dat kan leiden tot lichte beschadigingen en persoon-
letsel.

1.1 Symbolen voor ver-
schillende aanwijzingen

1.4 Belangrijke waarschu-
wingen

1 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Voordat u de stofzuiger voor de eerste keer gebruikt, dient u 
deze gebruikershandleiding zorgvuldig door te lezen. Bewaar 
de handleiding voor later gebruik.
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WAARSCHUWING!
• Alleen gebruiken zoals beschreven in deze handleiding 

met de door de fabrikant aanbevolen hulpstukken.
• Controleer, VOORDAT U DE STEKKER VAN UW STOF-

ZUIGER IN HET STOPCONTACT STEEKT, het typepla-
tje op het apparaat om te zien of het nominaal vermogen 
valt binnen 10% van het beschikbaar vermogen.

• Dit apparaat beschikt over dubbele isolatie. Gebruik al-
leen identieke reserveonderdelen. Zie instructies voor het 
onderhoud aan dubbel geïsoleerde apparaten.

1.5 Dubbel geïsoleerde 
 apparaten

WAARSCHUWING
• Niet gebruiken met beschadigd snoer of stekker. Houd bij 

het loshalen de stekker vast en niet de kabel. Hanteer de 
stekker of de stofzuiger niet met natte handen. Zet alle 
bedieningsfuncties uit voordat u de stekker uit het stop-
contact haalt.

• Niet trekken of dragen aan het snoer, het snoer als hand-
vat gebruiken, de deur dichtdoen met het snoer ertussen 
of het snoer rond scherpe randen of hoeken trekken.  
Niet met de stofzuiger over het snoer rijden. Snoer buiten 
bereik van warmtebronnen houden.

• Houd haar, losse kleding, vingers en andere delen van 
het lichaam buiten bereik van openingen en bewegende 
onderdelen. Plaats geen objecten in openingen en ge-
bruik de machine niet als de openingen geblokkeerd zijn. 
Houdt openingen vrij van stof, pluizen, haar en alles wat 
verder de luchtstroom kan hinderen.

• Deze machine is niet geschikt voor het verzamelen van 
gevaarlijk stof.

• Niet gebruiken voor het verzamelen van ontvlambare of 
ontbrandbare vloeistoffen als diesel, of op plekken waar 
deze vloeistoffen aanwezig kunnen zijn.

• Verzamel geen items die branden of roken, zoals sigaret-
ten, lucifers of hete as.

• Het apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 
jaar en ouder en personen met een lichamelijke, zintuig-
lijke of geestelijke beperking of een gebrek aan kennis en 
ervaring, mits zij onder toezicht staan of aanwijzingen ont-
vangen over het veilige gebruik van het apparaat en inzicht 
hebben in de risico’s die het gebruik met zich meebrengt. 

• Leer kinderen dat zij niet met het apparaat mogen spelen. 
• Het apparaat mag niet worden schoongemaakt of onder-

houden door kinderen die niet onder toezicht staan.
• Wees extra voorzichtig met het schoonmaken op trappen.
• Alleen gebruiken als filters geplaatst zijn.
• Als de stofzuiger niet goed werkt of gevallen, beschadigd, 

buiten gelaten of in het water gevallen is, breng hem dan 
terug naar een servicecenter of een dealer.

• Als schuim of vloeistof uit de machine ontsnapt, schakel 
deze dan onmiddellijk uit.
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In een dubbel geïsoleerd apparaat bevinden zich twee isolatiesystemen 
in plaats van aarding. Er zit geen aarding op een dubbel geïsoleerd 
apparaat, en er mag ook aarding geïnstalleerd worden. Het onderhou-
den van een dubbel geïsoleerd apparaat is een zeer nauwkeurig en 
vakkundig werk, en mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeer-
de monteurs. Reserveonderdelen voor een dubbel geïsoleerd apparaat 
dienen precies hetzelfde te zijn als de onderdelen die ze vervangen. 
Een dubbel geïsoleerd apparaat is gemarkeerd met de woorden "DUB-
BELE ISOLATIE" of "DUBBEL GEÏSOLEERD". Het symbool (vierkant 
in een vierkant) kan ook op het product gebruikt worden.
De machine is uitgerust met een speciaal ontwikkeld snoer dat, indien 
beschadigd, vervangen dient te worden door een snoer van hetzelfde 
type. Dit is verkrijgbaar bij geautoriseerde servicecentra en dealers, en 
dient geplaatst te worden door opgeleide medewerkers.

WAARSCHUWING!
• Bij droog gebruik moet het zakfilter altijd in de machine 

gemonteerd zijn. Bij nat gebruik moeten het patroonfilter, 
het natte filter en het vlottersysteem op de machine ge-
monteerd zijn tijdens NAT EN DROOG gebruik. 
Let er ook op dat de vulfactor op de container kan afwijken 
als u een zakfilter gebruikt tijdens nat gebruik.

• Reinig de waterpeilregeling regelmatig en controleer 
of er beschadigingen zijn.

• Deze machine moet alleen binnenshuis worden opgesla-
gen.

2.1  Starten en bedienen 
van de machine

Controleer of de stroomschakelaar is uitgeschakeld (stand 0). Con-
troleer of geschikte filters zijn geïnstalleerd in de machine. Sluit ver-
volgens de zuigslang aan op de zuigopening van de machine door de 
slang naar voren te trekken totdat deze stevig vast zit in de opening. 
Sluit daarna de twee buizen aan met de slangenhendel, draai de bui-
zen zodat deze stevig vast zitten.  Bevestig een geschikt mondstuk 
op de buis. Kies een mondstuk dat geschikt is voor het type vuil dat u 
wilt opzuigen. Sluit de stekker aan op een geschikt stopcontact. Zet de 
stroomschakelaar in stand 1 om de motor te starten. Sommige uitvoe-
ringen beschikken over twee motorventilatoren/ventilatie-units en twee 
stroomschakelaars - eentje voor iedere motor.

2.2 De hendel afstellen:  
 VL500 - 55
 VL500 - 75 
 EDF

De hendel kan worden afgesteld op de juiste werkhoogte. Maak eerst 
de twee vergrendelingen aan weerszijden van de hendel los. Verstel 
daana de hendel door deze omhoog of omlaag te bewegen totdat de 
juiste hoek is bereikt. Draai daarna de vergrendelingen weer aan zodat 
de hendel vast zit.

2 Bediening / Werking
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2.5 Legen na nat gebruik Haal eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de container leegt. Leeg de 
container en maak de container en het vlottersysteem schoon na ieder gebruik. 
Zuig nooit vocht op zonder dat het vlottersysteem en het filter/de filters zijn 
geïnstalleerd.

WAARSCHUWING!
De machine is uitgerust met een vlottersysteem dat de 
luchtstroom door de machine afsluit als het maximale vloei-
stofniveau is bereikt. Zuig nooit vloeistof op zonder dat de 
vlotter is geplaatst.
Om te controleren: Haal de klem aan de voorkant van motor-
behuizing los. Open de motorbehuizing. Controleer of het vlot-
termandje en het vlotterventiel op de filterplaat gemonteerd 
zijn. 
Terugplaatsing: Bevestig de motorbehuizing weer op de con-
tainer. Sluit daarna de klem zodat de motorbehuizing stevig 
vast zit. Gebruik altijd een chemische ontschuimer bij het 
opzuigen van water dat schuimende schoonmaakmiddelen 
bevat. Gebruik een ontschuimer die is goedgekeurd door de 
fabrikant van het schoonmaakmiddel. 
Bij nat zuigen van schuim: Gebruik bij tweemotorige machines 
slechts één motor om extreme schuimvorming te voorkomen 
en de vulgraad van de container te overschrijden.

2.3  Voorbereiden op nat 
gebruik 

2.4 Nat gebruik De machine is uitgerust met een vlotter die de luchtstroom door de 
machine afsluit als het maximale vloeistofniveau is bereikt. U hoort dan 
een merkbare verandering in het motorgeluid en u zult merken dat de 
zuigkracht afneemt. Als dit het geval is, schakel dan de machine uit. 
Haal de stekker uit het stopcontact.

Afvoerslang: De VL500 beschikt over een afvoerslang. Haal de afvoer-
slang los van de haak door de slang naar beneden te trekken. Leg het 
uiteinde van de afvoerslang bij een afvoerpunt op de vloer en verwijder 
daarna de plug aan het slanguiteinde. Door de natuurlijke druk zullen 
de vloeistoffen vervolgens uit de container worden afgevoerd.
Legen via de afvoertuit van de container: Verwijder het rubberen kapje 
aan de achterkant van de container. De afvoerslang moet zijn beves-
tigd tijdens het legen van de container. Pak met de ene hand de hendel 
aan de onderkant van de container vast en haal de vergrendeling los. 
Om wegrollen te voorkomen, plaatst u uw voet tegen de onderkant van 
de trolley. Leeg de container door deze achterover te kantelen en de 
vloeistof in een vloerputje of iets dergelijks weg te laten lopen. 
Open de motorbehuizing en veeg het vlottermandje en het vlotterven-
tiel schoon met een vochtige doek.
Bevestig de motorbehuizing weer op de container. Sluit de klem aan de 
voorzijde.

2.6 Legen: VL500 35 l Open de klem aan de voorzijde door de onderkanten naar buiten te 
trekken zodat de motorbehuizing vrijkomt. Open de motorbehuizing en 
til deze eraf. Haal het vlottersysteem en de filter(s) uit de stofzuiger. 
Trek de slang uit de inlaat.
Leeg de container door deze achterover te kantelen en de vloeistof in 
een vloerputje of iets dergelijks weg te laten lopen. Veeg het vlotterven-
tiel en de vlottermand schoon met een vochtige doek voordat de motor-
behuizing weer op de container wordt geplaatst. 
Plaats het filter/de filters en de motorbehuizing terug op de container. 
Zet demotorbehuizing vast met de klem aan de voorzijde.

2.7 Legen: VL500 55/75 l 
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2.8 Legen na nat gebruik Haal de stekker uit het stopcontact voordat u gaat legen na nat gebruik. 
Controleer de filters en de stofzak regelmatig. Open de klem door deze 
naar buiten te trekken zodat de motorbehuizing vrijkomt. Neem de mo-
torbehuizing van de container. 

Patroonfilter: U kunt het filter reinigen door het te schuddden, borste-
len of wassen. Wacht totdat de filter droog is voordat u het opnieuw 
gebruikt. Controleer het motorfilter en vervang het als het verstopt is. 

Zakfilter:Pak het zakfilter vast en til het uit de stofzuiger. Schud het 
filter zodat alle stof uit het filter wordt verwijderd.

Stofzak: controleer de hoeveelheid vuil in de zak. Vervang de stofzak 
indien noodzakelijk. Verwijder de oude zak. De nieuw zak wordt ge-
plaatst door het kartonnen deel met het rubberen membraan over de 
stofzuigeringang te schuiven. Zorg dat het rubberen membraan voorbij 
de verhoging van de stofzuigeringang komt. 
Na het legen: Bevestig de motorbehuizing op de container. Sluit de 
klem
aan de voorzijde. Nooit droog zuigen zonder dat het patroonfilter of het 
zakfilter en de stofzak in de machine zijn geplaatst. Het zuigeffect van 
de stofzuiger hangt af van de grootte en de kwaliteit van het filter en de 
stofzak. Gebruik daarom alleen originele filters en stofzakken.

WAARSCHUWING!
Zorg dat uw handen of vingers e.d. niet tussen het kantelme-
chanisme komen tijdens het legen van de container.

3.1 Onderhoud van het 
vlottersysteem

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudswerkzaam-
heden gaat uitvoeren. Leeg de container en maak de container en het 
vlottersysteem schoon na ieder gebruik. Open de klem aan de voorzij-
de door deze naar buiten te trekken zodat de motorbehuizing vrijkomt. 
Til de motorbehuizing  van de container. Haal vervolgens het vlotter-
mandje los door het mandje naar links te draaien. Haal het volledige 
vlottersysteem uit de motorbehuizing.  Er bevindt zich een filter voor de 
motoringang. Controleer dit motorfilter. Vervang het filter als het filter 
is verstopt. Veeg het vlotterventiel en de vlottermand schoon met een 
vochtige doek voordat de motorbehuizing weer op de container wordt 
geplaatst. Plaats daarna het vlotterventiel en het vlottermandje terug. 
Zorg ervoor dat het afgedichte oppervlak van het vlotterventiel naar 
boven gericht wordt geplaatst. Monteer het vlottermandje door de pijl 
van het mandje op de pijl te plaatsen. Bevestig het vlottermandje door 
dit naar rechts te draaien.

3 Onderhoud
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4.2 Transport

4.3 Opslag

4.4 Garantie

4.5 De stofzuiger recyclen

• Sluit voordat u de afvaltank vervoert alle vergrendelingen.
• Haal tot slot de motorbehuizing/container van de trolley 

(VL500 55/75).
• Kantel de zuiger niet als de vuilopvangtank vloeistof bevat.
• Gebruik geen kraanhaak om de zuiger op te tillen.

Sla het apparaat op een droge en vorstvrije plek op.

Onze algemene voorwaarden zijn van kracht wat betreft de garantie.

Bij ongeautoriseerde wijzigingen aan de apparatuur, het gebruik van 
de verkeerde borstels en het gebruik van de apparatuur op een andere 
wijze dan oorspronkelijk bedoeld vervalt de aansprakelijkheid van de 
fabrikant voor de ontstane schade.

Maak de oude stofzuiger onklaar.
1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Knip de het stroomsnoer door.
3. Zet elektrische apparaten niet bij het huisvuil.

Apparatuur die is gemarkeerd met het symbool van een 
doorgekruiste afvalbak op wielen geeft aan dat gebruikte elek-
trische en elektronische apparatuur niet samen met onges-

cheiden huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Om negatieve ef-
fecten op de gezondheid van de mens en het milieu te voorkomen, 
moet de apparatuur afzonderlijk worden ingezameld bij de aangewezen 
inzamelpunten. 
Gebruikers van elektrische en elektronische huishoudelijke apparatuur 
moeten gebruikmaken van de gemeentelijke inzamelingspunten. 
Houd er rekening mee dat commercieel gebruikte elektrische en elek-
tronische apparatuur niet via gemeentelijke inzamelingssystemen mag 
worden afgevoerd. Wij informeren u graag over geschikte afvoermo-
gelijkheden.

4.1 Na gebruik Haal de stekker uit het stopcontact als de machine niet in gebruik is. 
Wikkel het snoer vanaf de machine op. Het stroomsnoer kan rond de 
hendel/haken op het motordeksle of de container worden gewikkeld. 
Sommige versies beschikken over speciale opslagvakken voor acces-
soires. 

4 Na het gebruik van de stofzuiger

3.2 Onderhoud Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudswerkzaam-
heden gaat uitvoeren. Controleer voor u de machine gebruikt of de 
frequentie en het getoonde voltage op het typeplaatje overeenkomen 
met de netspanning. 

Specificaties en details kunnen zonder voorafgaande aankondiging 
gewijzigd worden. De accessoires op de foto's kunnen per model ver-
schillen. 
Bewaar de stofzuiger altijd op een droge plek. De stofzuiger is ontwik-
keld om voortdurend zware werkzaamheden uit te voeren. Afhankelijk 
van het aantal gebruiksuren moeten de stoffilters vervangen worden. 
Maak de container schoon met een droge doek en een kleine hoeveel-
heid polijstmiddel. 

Neem voor informatie over klantenservice contact op met uw dealer.
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Specificaties
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EU / UE / EL / EC / EE / ES / EÚ / AB / EG 

Declaration of Conformity 
Prohlášení o shodě 
Konformitätserklärung 
Overensstemmelseserklæring 
Declaración de conformidad 
Vastavusdeklaratsioon 
Déclaration de conformité 
Vaatimustenmukaisuusvakuutus 
 

Декларация за съответствие 
Δήλωση συμμόρφωσης 
Megfelelősségi nyilatkozat 
Izjava o sukladnosti 
Dichiarazione di conformità 
Atitikties deklaracija 
Atbilstības deklarācija 
Samsvarserklæring 
Conformiteitsverklaring 

Declaração de conformidade  
Deklaracja zgodności 
Declaratie de conformitate 
Декларация о соответствии 
Försäkran om överensstämmelse 
Vyhlásenie o zhode 
Izjava o skladnosti 
Uygunluk beyanı 

Manufacturer / Výrobce / Hersteller / Fabrikant / 
Fabricante / Κατασκευαστής / Gyártó / Proizvođač / 
Fabbricante / Gamintojas / Ražotājs / Produsent / 
Fabrikant / Fabricante / Producent / Producător / 
производитель / Tillverkaren / Výrobca / Proizvajalec/ 
Üretici firma: 

Nilfisk A/S, Kornmarksvej 1 
DK-2605 Broendby, DENMARK 

Product / Produkt / Producto, Toode, Produit, Tuote/ 
Πродукт / Προϊόν  / Termék / Proizvod / Prodotto / 
Produktas / Produkts / Artikel / Produtos / Produs / 
Izdelek / Ürün 

VL500 series 

Description / Popis / Beschreibung / Beskrivelse / 
Descripción / Kirjeldus / La description / Kuvaus / 
Oписание / Περιγραφή / Leirás / Opis / Descrizione /  
Aprašymas / Apraksts / Beschrijving / Descrição / 
Descriere / Beskrivning / Popis / Açıklama 

VAC - Commercial - Wet/Dry 
220-240V 50-60Hz, IPX4 

 

 

We, Nilfisk hereby declare under our sole 
responsibility, that the above-mentioned 
product(s) is/are in conformity with the 
following directives and standards.  

Mes, „ Nilfisk“, prisiimdami visišką 
atsakomybę pareiškiame, kad pirmiau 
minėtas produktas (-ai) atitinka šias 
direktyvas ir standartus 

 

My, Nilfisk prohlašujeme na svou výlučnou 
odpovědnost, že výše uvedený výrobek je ve 
shodě s následujícími směrnicemi a normami. 

 
Mēs, Nilfisk, ar pilnu atbildību apliecinām, ka 
iepriekšminētais produkts atbilst šādām 
direktīvām un standartiem 

 
Wir, Nilfisk erklären in alleiniger 
Verantwortung, dass das oben genannte 
Produkt den folgenden Richtlinien und 
Normen entspricht. 

 
Vi, Nilfisk erklærer herved under eget ansvar, 
at det ovennevnte produktet er i samsvar 
med følgende direktiver og standarder 

 

Vi, Nilfisk erklærer hermed under eget ansvar 
at ovennævnte produkt(er) er i 
overensstemmelse med følgende direktiver og 
standarder.  

 
We verklaren Nilfisk hierbij op eigen 
verantwoordelijkheid, dat het 
bovengenoemde product voldoet aan de 
volgende richtlijnen en normen 

 

Nosotros, Nilfisk declaramos bajo nuestra 
única responsabilidad que el producto antes 
mencionado está en conformidad con las 
siguientes directivas y normas 

 
Nós, a Nilfisk declaramos, sob nossa exclusiva 
responsabilidade, que o produto acima 
mencionado está em conformidade com as 
diretrizes e normas a seguir 

 

Meie, Nilfisk Käesolevaga kinnitame ja 
kanname ainuisikulist vastutust, et eespool  

My, Nilfisk Niniejszym oświadczamy z pełną 
odpowiedzialnością, że wyżej wymieniony 

 



nimetatud toode on kooskõlas järgmiste 
direktiivide ja 

produkt jest zgodny z następującymi 
dyrektywami i normami.. 

 

Nilfisk déclare sous notre seule responsabilité 
que le produit mentionné ci-dessus est 
conforme aux directives et normes suivantes. 

 
Noi, Nilfisk Prin prezenta declarăm pe propria 
răspundere, că produsul mai sus menționat 
este în conformitate cu următoarele 
standarde și directive 

 

Me, Nilfisk täten vakuutamme omalla 
vastuulla, että edellä mainittu tuote on 
yhdenmukainen seuraavien direktiivien ja 
standardien mukaisesti 

 
Мы, Nilfisk настоящим заявляем под нашу 
полную ответственность, что 
вышеперечисленные 
продукция соответствует следующими 
директивам и стандартам. 

 

Ние, Nilfisk С настоящото декларираме на 
своя лична отговорност, че посочените по-
горе продуктът е в съответствие със 
следните директиви и стандарти. 

 
Vi Nilfisk förklarar härmed under eget ansvar 
att ovan nämnda produkt överensstämmer 
med följande direktiv och normer. 

 

Εμείς, Nilfisk δηλώνουμε με αποκλειστική μας 
ευθύνη, ότι το προαναφερόμενο προϊόν 
συμμορφώνεται με τις ακόλουθες οδηγίες και 
πρότυπα. 

 
My, Nilfisk prehlasujeme na svoju výlučnú 
zodpovednosť, že vyššie uvedený výrobok je 
v zhode s nasledujúcimi smernicami a 
normami. 

 

Mi, Nilfisk Kijelentjük, egyedüli felelősséggel, 
hogy a fent említett termék megfelel az alábbi 
irányelveknek és szabványoknak 

 
Mi, Nilfisk izjavljamo s polno odgovornostjo, 
da je zgoraj omenjeni izdelek v skladu z 
naslednjimi smernicami in standardi. 

 

Mi, Nilfisk Izjavljujemo pod punom 
odgovornošću, da gore navedeni proizvod u 
skladu sa sljedećim direktivama i standardima.  

Nilfisk, burada yer alan tüm 
sorumluluklarımıza göre, yukarıda belirtilen 
ürünün aşağıdaki direktifler ve standartlara 
uygun olduğunu beyan ederiz. 

 

Noi, Nilfisk dichiara sotto la propria 
responsabilità, che il prodotto di cui sopra è 
conforme alle seguenti direttive e norme. 

 
 

 

2006/42/EC EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 
EN 60335-2-69:2012 

2014/30/EU EN 55014-1:2017+A11:2020 
EN 55014-2:2015 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013+A1:2019 

2011/65/EU EN 63000:2018 
 

 
Authorized signatory:  
 
Feb 3, 2022 

Pierre Mikaelsson, Executive Vice President, Global Products & 
Services, Nilfisk NLT 

 
 



 

 
UK Declaration of Conformity 

 
We, 
Nilfisk Ltd 
Nilfisk House, Bowerbank Way Gilwilly Industrial Estate 
Penrith Cumbria 
CA11 9BQ UK 
 
Hereby declare under our sole responsibility that the 
 
Products: VAC - Commercial - Wet/Dry 
Description: 220-240V 50-60Hz, IPX4 
Type: VL500 XX-X XXX, MAXXI II XX WD, where 
 

 
 
Are in compliance with the following standards: 
 
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 
EN 60335-2-69:2012 
EN 55014-1:2017+A11:2020 
EN 55014-2:2015 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
EN 63000:2018 
 
Following the provisions of: 
 
Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008/1597 
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016/1091 
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment 
Regulations 2012/3032 
 
Penrith, 20-1-2021 
 

 
Stewart Dennett 
GM/MD
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