
Den pålitelige hverdagsstøvsugeren 
- i ergonomisk og lett design

VP300-serien



VP300 kan transporteres sikkert og komfortabelt med én hånd Diskré oppbevaring av munnstykker gjør at alt 
verktøy du trenger alltid er lett tilgjengelig.



Avtagbar oransje ledning på utvalgte modeller

Effektiv filtrering med HEPA-filter

En universalstøvsuger beregnet 
for daglig bruk

Nilfisk VP300-serien er en grunnleggende, kraftig og 
slitesterk maskin som du kan stole på når det gjelder å få 
jobben gjort, dag inn og dag ut. Den er ideell til rengjøring 
av kontorer, hotellrom, butikker og lignende lette til 
middels krevende oppgaver.

Nilfisk VP300-serien har en filtreringsevne i toppklassen 
med et H13 HEPA utblåsingsfilter som standard på alle 
modeller. Det bidrar til vedvarende høy luftkvalitet i 
rengjøringsmiljøet. For at maskinen skal være nøyaktig 
tilpasset ditt bruksområde finnes VP300 i ulike modeller 
og konfigurasjoner. For energieffektiv rengjøring tilbyr 
modellen VP300 eco glimrende rengjøringsytelse og et 
meget lavt lydnivå, og egner seg dermed for rengjøring 
på dagtid. 
  
Med VP300-seriens brukervennlige design får du:
· Den beste fyllingskapasiteten i klassen, slik at du bruker   
 mindre tid på å skifte poser
· Lav vekt, fra bare 5 kg, slik at den er lett å flytte fra 
 sted  til sted
· Lavt lydtrykknivå fra 58 dB(A), slik at maskinen kan   
 brukes til rengjøring på dagtid
· Sikker og lett tilgjengelig oppbevaring av tilbehør 
 og strømledning 

Sikrer effektiv rengjøring 
hver gang

Dobbel hastighet gir mulighet for skreddersydd 
drift på et bredere bruksområde



Nilfisk AS
Bjørnerudveien 24 ∙ N-1266 Oslo
Tlf: +47 22 75 17 80 ∙ Fax: +47 22 75 17 71
kundeservice.no@nilfisk.com ∙ www.nilfisk.no

En meget god og rimelig støvsuger

Tekniske spesifikasjoner
Beskrivelse Enhet VP300 Eco HEPA VP300 HEPA VP300 HEPA Basic VP300 HEPA Nordic

Artikkelnr. 107415311 41600870 107415322 107414284

Energiklasse

Årlig energiforbruk (kWh/år) 14 28 32 28

Støvoppsamling på tepper C ikke oppgitt C ikke relevant

Støvoppsamling på harde gulv B E C E

Støvemmisjonklasse A A A A

Lydnivå (dB(A) IEC/EN 60335-2-69) 69 73/70 73 73

Nominell effekt W 400 800/400 800 800

Sugeefekt ved munnstykke W 110 215/110 215 215

Luftmengde l/sek. 25 32/25 32 32

Vakuum ved munnstykke kPa 15 22/15 22 22

Lydtrykknivå dB(A) 58 62/58 62 62

Kapasitet støvpose liter 8 8 10 10

Kabellengde m 10 15 10 15

Hovedfilterareal cm 2 2400 2400 2400 2400

Lengde x bredde x høyde cm 39,5x34x39 39,5x34x39 39,5x34x39 39,5x34x39

Vekt kg 5 5,5 5,5 5,5

Spesifikasjoner og opplysninger kan endres uten forutgående varsel.
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To hastigheter på 
utvalgte modeller

Stor og robust på/av-bryter

Ergonomisk utformet 
bærehåndtak som gir 

komfortabel og sikker transport

HEPA 13 utblåsingsfilter

Beskyttende støtfanger

Praktisk parkeringsløsning

Ledningsoppbevaring

Avtagbar oransje ledning på 
utvalgte modeller

Beskyttede bakhjul

Diskré og forsvarlig oppbevaring 
av tilbehøret mellom bakhjulene


