
REINIGEN MET AANDACHT   
VOOR DE OMGEVING



(VC300 HEPA) Met afneembaar oranje snoer (VC300 HEPA) Hoger filtratieniveau met HEPA-
filter

EEN BETROUWBARE 
STOFZUIGER VOOR 
DAGELIJKS GEBRUIK

De Nilfisk VC300 is een degelijke, weldoordacht ontworpen en  
bijzonder betrouwbare stofzuiger waarop u kunt vertrouwen  
omdat hij dag in dag uit zijn werk doet.
Hij is ideaal voor het reinigen van kantoren, hotelkamers, winkels
en andere lichte tot middelzware toepassingen.

Net als bij alle machines van Nilfisk is het ontwerp uitstekend,
waarbij bijzondere aandacht is geschonken aan ergonomie en
milieuvriendelijkheid. 

De VC300 Eco gebruikt 25 % minder energie via een 900 watt 
motor en levert toch geweldige reinigingsprestaties.

De Nilfisk VC300 HEPA is laatste aanvulling binnen deze serie. 
Deze machine is voorzien van een gecertificeerd HEPA-filter. Het 
gebruik van dit HEPA-filter zorgt voor een betere luchtkwaliteit in 
de omgeving waar gereinigd wordt. 

De VC300-serie, die eenvoudig in het gebruik is en die een 
duurzaam design heeft, biedt:
·  Optimale vulcapaciteit, wat inhoudt dat minder tijd besteed 
wordt aan het vervangen van stofzakken

· Weegt slechts 5,2 kg waardoor hij eenvoudig te verplaatsen is
·  Laag geluidsniveau van slechts 50 dB(A), waardoor de zuiger ook 
geschikt is voor gebruik overdag

·  Veilig opbergen van toebehoren en snoer en parkeren van de 
zuigbuis op de achterkant

ZORGT VOOR EEN
EFFECTIEVE 
REINIGINGSERVARING
ELKE KEER WEER



De VC300 kan gemakkelijk en veilig met één hand worden gedragen Opbergen van zuigmonden zorgt dat de  
benodigde accessoires altijd binnen handbereik 
zijn



Scan voor meer 
informatie

VC300 ECO & VC300 HEPA  
BIJZONDERE STOFZUIGERS

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Eenheid VC300 Eco VC300 HEPA

IP veiligheidsklasse IP20 IP20

Voltage V 220-240 220-240

Nominaal Vermogen W 900 1200

Zuigkracht aan uiteinde buis W 200 260

Luchtdoorstroming l/sec. 32 32

Vacuümdruk bij mondstuk kPa 23 23

Geluidsniveau BS 5415 dB(A) 50 50

Niveau geluidssterkte IEC 704 dB(A) 69* 69*

Inhoud Stofzak litre 8 7.5

Snoerlengte m 10 10/15

Hoofdfilter gebied cm2 1250 1250

HEPA filtergebied cm2 - 2600

Lengte x breedte x hoogte cm 39.5x34x39 39.5x34x39

Gewicht kg 5.2* 5.3*

*alleen machine. Specificaties en bijzonderheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ergonomisch ontworpen 
handgreep voor comfortabel 
en veilig verplaatsen

HEPA filter, (VC300 HEPA)

Beschermende bumper die geen 
sporen achterlaat

Stevige en robuuste aan-/
uitschakelaar

Een handige parkeeroplossing

Toebehoren worden onopvallend 
en veilig tussen de achterwielen 
opgeslagen

Verwijderbaar oranje snoer 
(VC300 HEPA)

Beschermde achterwielen

Snoer opbergen
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Nederland:
Nilfisk-Advance B.V.
Industrieterrein Gooise Kant.
Versterkerstraat 5
1322 AN ALMERE
Tel. +31 (0)36 546 07 00, Fax +31 (0)36 523 51 48
info.nl@nilfisk.com, www.nilfisk.nl

België:
Nilfisk-Advance n.v.-s.a.
Riverside Business Park
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4
1070 Brussel
Tel. +32 (0)2 467 60 50, Fax +32 (0)2 463 44 16
info.be@nilfisk.com, www.nilfisk.be


