
Den tillförlitliga dammsugaren för 
daglig användning 
– ergonomisk design med låg vikt

VP300-serien



VP300 kan säkert och bekvämt bäras med en hand Tack vare den praktiska förvaringen av 
munstycken, har du alltid det tillbehör 
du behöver lättillgängligt



Utvalda versioner har orange avtagbar kabel

Hög filtreringsnivå med HEPA-filter

En grovdammsugare för 
daglig användning

Nilfisk VP300-serien är en enkel, välbyggd och mycket 
hållbar maskin som du kan lita på gör jobbet dag in 
och dag ut. Optimal för rengöring av kontor, hotellrum, 
butiksytor och liknande användningsområden.

Nilfisk VP300-serien har toppklassad filtrering med 
H13 HEPA-utblåsfilter som standard på alla versioner. 
På så sätt bibehålls en hög luftkvalitet i området som 
rengörs. VP300 finns i flera olika versioner och 
konfigurationer för att på bästa sätt passa era 
användningsbehov. För energieffektiv rengöring 
erbjuder vår VP300 eco-modell enastående rengöring  
och mycket låg ljudnivå, passar perfekt för rengöring 
på dagtid. 
  
Den lättanvända VP300-serien erbjuder:
·  Klassens bästa kapacitet, vilket innebär mindre tid 
 på att byta dammsugarpåsar
· Vikt från bara 5 kg gör maskinen enkel att flytta 
 mellan olika platser
· Låg ljudnivå, från 58 dB(A), gör att maskinen  
  passar bra för rengöring på dagtid
· Säker och lättåtkomlig förvaring av tillbehör 
 och el-kabel 

Garanterar effektiv rengöring 
varje gång

Dubbla hastigheter för många olika 
användningsområden



Nilfisk AB
Box 4029 ∙ 431 04 Mölndal
T 031-706 73 00 ∙ F 031-706 73 40
info.se@nilfisk.com ∙ www.nilfisk.se

Den verkligt enastående och 
prisvärda dammsugaren

Tekniska specifikationer
Beskrivning Enhet VP300 Eco HEPA VP300 HEPA VP300 HEPA Basic VP300 HEPA Nordic

Artikelnr. 107415311 41600870 107415322 107414284

Energiklass

Genomsnittlig årlig energiförbrukning (kWh/år) 14 28 32 28

Dammupptagning på mattor C NA C Ej relevant

Dammupptagning på hårda golv B E C E

Dammemissionsklass A A A A

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

Upptagen effekt W 400 800/400 800 800

Sugeffekt vid munstycke W 110 215/110 215 215

Luftmängd l/s 25 32/25 32 32

Vakuum vid munstycke kPa 15 22/15 22 22

Ljudtrycksnivå dB(A) 58 62/58 62 62

Dammsugarpåsens kapacitet liter 8 8 8 10

Kabellängd m 10 15 10 15

Huvudfilteryta cm2 2400 2400 2400 2400

Längd x bredd x höjd cm 39,5x34x39 39,5x34x39 39,5x34x39 39,5X34X39

Vikt kg 5 5,5 5,5 5,5

Specifikationer och information kan ändras utan föregående meddelande.
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Utvalda modeller har dubbla 
hastigheter

Stark och robust strömbrytare

Ergonomiskt utformat handtag 
för bekväm och säker transport

HEPA 13 utblåsfilter

Stötdämpare som inte 
orsakar märken

Praktisk förvaringslösning

Kabelförvaring

Utvalda modeller har orange 
avtagbar kabel

Skyddade bakhjul

Tillbehören förvaras diskret och 
säkert mellan bakhjulen


