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Nilfisk Advance произвежда най-модерните улични метачни

машини, които задоволяват напълно всички потребности

и изисквания на нашите клиенти. 

Няма почистваща работа, която да е прекалено голяма за

уличните метачки на Nilfisk. С добавяне на допълнителна

роботизирана странична четка, моделите стават макси-

мално ефективни при почистването. Опциите за почи-

стване на сняг и миене на улици ги правят пълноценни

комунални машини.

Характерно за дизайна на уличните метачки е компакт-

ността и маневреността на машината. Това дава възмож-

ност те да минават почти навсякъде. Nilfisk Advance

предлага четири модела машини. 

Вие трябва да си изберете този, който най-добре отговаря

на Вашите изисквания. 

УЛИЧНИ МЕТАЧНИ 

МАШИНИ

RS 501 RS 850 RS 1301 MAXI MV 4500

Производителност (м2/h)

максимална 19000 25000 31200 50000

номинална 13000 17000 23400 37500

Захранване на мотора Дизел Дизел Дизел Дизел

Работна ширина с две странични четки (mm) 1600 1600 1600 1900

Работна ширина с три странични четки (mm) – 2100 2300 2500

Дебит на засмуквания въздух (l/s) 972 1528 2000 2500

Максимална работна скорост (km/h) 20 24 23 32

Капацитет на резервоара за вода (l) 240 238 230 210

Капацитет на коша за отпадъци (l) 500 850 1300 2200

Капацитет на резервоара за гориво (l) 30 75 72 72

Размер на работната четка Ø 650 650 650 650

Габаритни Размери L x W x H  (cm) 307x132x199 333x145x230 416x135x220 493х130х198

Тегло на машината  ( kg) 1500 2420 2880 2600

Операционно тегло (kg) 2230 3750 3110 3160



Моделът Nilfisk RS 501 е перфектното решение при бизнес с абонаментно
почистване. Тежаща само 1 500 кг,  тя може лесно да бъде транспортирана с
превозно средство 4х4 с малко ремарке, което я прави правилния избор при
многократно почистване по договори. RS 501 е подходяща за метене на малки
или претоварени пространства като търговски центрове, пешеходни алеи, уве-
селителни паркове, зоологически градини, градски паркове, паркинги и жилищни
квартали.

� Компактен дизайн и фантастичен
радиус при завой

� Мощен двигател, гарантиращ висока
производителност

� Силно засмукване и силен въздушен
поток за събиране на бутилки, камъни
и други твърди късове.

2 УЛИЧНИ МЕТАЧНИ МАШИНИ

RS 501

Машината е както достатъчно малка и мобилна за почистване на пешеходни
зони, тротоари и ограничени пространства, така и достатъчно голяма за да
предложи ефективно почистване на градски площади и жилищни квартали. Мо-
делът RS 850 е наистина многостранен, притежаващ фантастична маневреност
и преодоляващ 17 см високи бордюри и стъпала. Комбинацията от компактен ди-
зайн и висока производителност, решават проблема за модернизираното 
градско почистване. RS 850 е идеална за малки и големи общински или частни пред-
приемачи при почистване на централни градски пространства, тротоари, 
градски паркове и паркинги.

� Изключителна всмукателна сила и
филтрираща способност, правят
лесно поглъщането на твърди късове

� Възможна трета четка по избор
� Зимни аксесоари.

RS 850

Nilfisk RS 1301 MAXI има компактна структура и малък радиус на завиване, осигурява
маневреност, необходима при днешните натоварени улици. Мощния двигател и
надеждна конструкция правят RS 1301 MAXI перфектна за силно натоварени
почистващи задачи. Мощната всмукателна сила и високото ниво на филтриране,
осигуряват ефективно почистване за възможно най-кратко време. Идеална за
частни предприемачи или малки и големи общински фирми, може лесно да почисти
големи паркинги, градски улици, стадиони и градски площи като цяло.

� Висока изкачваща се способност
� Джойстик операция за всички функции

я прави много лесна за опериране;
� Голям капацитет от 1300л на кон-

тейнера за отпадъци
� Трета четка по избор, пригодена за

метене на променливи височини
� Зимни аксесоари.

RS 1301 MAXI (НОВ МОДЕЛ)

Nilfisk MV 4500 e многофункционална комунална машина с голяма мощност и
производителност. 
Шасито е съчленена конструкция с висока проходимост, позволяващо
безпрепятствена работа по всякакъв вид терени; 4 задвижващи колела.
Предната част от машината е оформена като управляващa, а задната позволява
бързата смяна на три модула – в зависимост от изпълнението на желания тип
операции - контейнер за отпадъци, самосвална платформа или контейнер за вода.
Машината покрива обслужването на всички обособени градски пространства –
големи улици,  паркове, жилищни комплекси, площадни и паркингови пространства.

� Голям периметър от изпълнителни 
органи

� Голям обем от 2.2 м3 на контейнера

за отпадъци
� Превъзходна маневреност и мощен

двигател.

MV 4500 (НОВ МОДЕЛ)
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Метачните машини на Nilfisk предлагат безпрахово метене

и дават перфектни резултати при външни и при вътрешни

площи. Безпраховото метене означава пълно събиране на

нежеланя прах и отпадъци в контейнера.

Когато използвате метачните машини Nilfisk почиствате

несравнимо по-бързо и ефикасно отколкото, ако метете на

ръка. Моделите са предназначени за работа във всички

възможни среди. В гамата си имаме от малките компактни

машини с човек зад борда до големия клас седлови машини,

предназначени за всякакъв вид дейност.

ИНДУСТРИАЛНИ МЕТАЧНИ

МАШИНИ

Контейнерът е разположен пред основната четка.
Отпадъците се събират директно в контейнера.

ПРЕДИМСТВА
� Могат да бъдат събирани отпадъци и с големи размери, тъй

като те не трябва да се завъртат около четката.
� По-добри резултати при метене на тежки парчета, поради

по-късото разстояние, което изминава отпадъка.
� По-добри резултати при събиране на тежък прах.
� По-висока скорост на метене.
� Машини с по-универсално приложение.

Контейнерът е разположен зад основната четка.
Отпадъците се събират чрез завъртане и изхвърляне зад
четката.

ПРЕДИМСТВА
� Много по-голям капацитет на контейнера: тази система

предлага по-добро използване на капацитета на контейнера.
� По-голяма видимост, тъй като при този тип машини

управлението е винаги в предната част.
� Отлична видимост, тъй като контейнера е в задната част

на машината.
� По-добри почистващи резултати при леки отпадъци и листа.

ТИПОВИ КОНСТРУКЦИИ ПРИ ИНДУСТРИАЛНИТЕ МЕТАЧНИ МАШИНИ

С ДИРЕКТНО

ПОДАВАНЕ
С ИНДИРЕКТНО

ПОДАВАНЕ



SW 650 S е най-малката по обхват метачка. Тя е идеална за събиране на всякакви леки
отпадъци, но не събира прах. Използва се за външно и вътрешно метене в малки
помещения, бензиностанции, спортни съоръжения, градини, малки складове и
производствени помещения. Nilfisk SW 650 S е три пъти по-бърза от ръчното метене.
Тя пази вашата околна обстановка чиста и без отпадъци, с минимални разходи и усилия.

� Подвижна предна четка
� 40 - литров резервоар
� Лесна за изпразване
� 685 мм работна ширина.

4 МЕТАЧНИ МАШИНИ С ОПЕРАТОР ЗАД БОРДА

SW 650 S

SW 750 е компактна метачна машина, снабдена с обезпрашителна система. Тя е пер-
фектен избор за почистване на офиси, открити или закрити, спортни съоръжения, па-
ркови пространства, складове, гаражи и др. Машината е изградена върху здрава,
рамкова конструкция. Предлага се само в батериен вариант.

� Не се изискват никакви инструменти
при регулиране или подменяне на глав-
ната и страничната четки

� Може да бъде използвана за метене и на

текстилна настилка
� Регулираща се дръжка според височината

на оператора.

Моделите Nilfisk SW 700 S / 850 S са много удобни за метене на остатъци и малки късове.
Използва се за почистване на открити паркови пространства, складове, паркинги и малки
производства. Машините имат много здрава конструкция и могат да издържат в тежка
работна обстановка. SW 700 S / 850 S са възможни в две версии: батерийна и бензинова.

� Снабдени са с голям панелен филтър;
� Не се изискват инструменти при регули-

ране или подменяне на главната и
страничната четки

� Може да бъдат използвани на
повърхности с мека, текстилна настилка

� Регулираща се дръжка според височината
на оператора

� 700 mm работна ширина за SW 700 S
и 820 mm работна ширина за SW 850 S.

SW 700 S / SW 850 S

SW 650 S SW 750 SW 700 S B/ P SW 850 S B/ P

Производителност (м2/h)

максимална 2000 2900 3200 3700

номинална 1400 2300 2400 2800

Захранване на двигателя – Батерия Батерии, Петрол Батерии, Петрол

Работна ширина  със странична четка (mm) 685 720 700 820

Максимална работна скорост (km/h) – 4 4,5 4,5

Капацитет на коша за отпадъци (l) 40 60 40 50

Площ на основния филтър (м2) – 1 2 2

Размер на страничната четка Ø 300 315 420 420

Размер на основаната четка Ø 490х200 500x200 500х265 600х265

Габаритни Размери L x W x H  (cm) 110x77x90 99x80x62 103x66x81 107x78x84 

Тегло на машината  ( kg) 22,3 68 85/ 95 90/ 105

SW 750 
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SR 1000 S

SR 1000 S е нашият най-малък модел седлова метачка, с много компактен размер. Тя
работи бързо, достатъчно малка е да се побере в асансьор, достатъчно маневрена е да
достигне труднодостъпни места. Nilfisk SR 1000 S има версия на батерии или на бензин,
съответно за вътрешно или външно почистване. Моделът е подходящ за търговски
помещения с ограничени пространства, складове с тесни пътеки между стелажите,
училища, хотели с малки паркингови пространства, гарови перони и публични
помещения.

� Може да почиства текстилни подови
покрития, с допълнителен комплект 

� Възможност да се използва както вътре,
така и навън

� Много лесна за ползване
� Работи с 2 странични четки.

SR 1100 S

Моделът SR 1100 S притежава изключителна маневреност, дължаща се на радиуса й на
завой от само 1.3 м. Подходяща е за абонаментно почистване на индустриални поме-
щения с ограничени пространства, складове,  супермаркети с тесни редове, хотели с
малки паркинги и вътрешно метене на спортни съоръжения.

� Батерийно или бензиново захранване
� Работна ширина 110 см с две странични

четки  

� 20 % способност за изкачване
� Използва се за метене и на двата вида

подове – твърди и меки.

Въпреки своя компактен дизайн Nilfisk SR 1301 е една голяма седлова метачка с 
почистващ капацитет 6 600 - 10 800 кв.м на час. Тя е идеална за външно и вътрешно при-
ложение  като например паркингови площадки, пътеки, жп гари, логистични терминали,
складове и индустриални зони.

� Батерийно или бензиново захранване
� Изкачва наклон до 20 %
� Не се изискват инструменти за регули-

ране или заменяне на филтъра за прах и
главната четка

� Варианта с две странични четки е с 
работна ширина 131 см.

� Автоматично разтоварващ се заден
кош.

СЕДЛОВИ МЕТАЧНИ МАШИНИ СЪС ЗАДЕН КОШ – среден клас

SR 1000S B/P SR 1100 S  B/P SR 1301 B/P 

ПроизВодителност (м2/h)

максимална 5000 6600 / 5400 9500 / 10800

номинална 3700 5400 / 4400 6500 / 7600

Захранване на двигателя Батерии, Петрол Батерии, Петрол Батерии, Петрол

Работна ширина (mm) 600 900 1054

Работна ширина с две странични четкаи (mm) 1000 1100 1308

Максимална работна скорост (km/h) 5,5 6 7

Капацитет на коша (l) 50 70 130

Площ на основния филтър (м2) 3 5 4,2+3,6

Ниво на шум (dB) 63,8 / 78,3 63,8 / 78,3 70 / 80

Габаритни Размери L x W x H  (cm) 126x79x116 148x93x122 177,6x120,8x135

Тегло на машината  (kg) 144 / 202 255 / 320 723 / 743

SR 1301 (НОВ МОДЕЛ)



Nilfisk SR 1450 е най-малката от големите индустриални метачки. Притежава
компактен дизайн за по-добра маневреност. SR 1450 е перфектна за почистване на силно
замърсени ограничени пространства. Системата за директно събиране на отпадъците
в комплект с вакуумната система гарантират безпрахово метене дори на фин прах. Тя
е идеална за вътрешно и външно почистване на складове, търговски центрове и
многоетажни паркинги. 

� Работната ширина на машината с две
предни четки е 144 см

� Възможни са батериен, дизелов и бензи-
нов модели

� Не са необходими никакви инструменти
при смяна на четките

� Автоматично разтоварващ се преден
кош 212 л.

6 СЕДЛОВИ МЕТАЧНИ МАШИНИ С ПРЕДЕН КОШ – тежък клас

SR 1450

Моделът SR 1550 C притежава изключителна производителност и компактни размери.
Системата за окачване на управляващото колело прави машината лесна за маневри-
ране във всяка ситуация. Благодарение на системата за безпрахово метене, тя може да
бъде използвана за вътрешно почистване на места, складове, паркинги, производствени
цехове в керамичната, металургичната и други производства. 

� Възможни са батериен, дизелов и бензи-
нов модели

� Работна ширина 153 см с две странични
четки

� Две всмукващи турбини осигуряват по–
добър въздушен поток на обезпрашава-
щата система.

� Автоматично разтоварващ се преден
кош 335 л.

SR 1550 C

SR 1700 и SR 1800 са високотехнологични индустриални машини. Подходящи са за вътрешно
и външно метене на големи терени в големи транспортни терминали, складове и фабрики.
Притежават високоефективна система за безпрахово метене. Тези машини във варианта
2WD са с две управляеми работни колела за висока проходимост, както и модел с
климатизирана кабина.

� Преодолява препятствия, бордюри и
шахти с по-малки размери

� SR 1700 е с две странични четки с обща ши-
рина 173см, а при SR 1800 ширината е 195 см

� Автоматично разтоварващ се преден
кош от 376 / 510л

� Система за управление на всички функции
с джойстик.

SR 1700 2WD / 1800 S 2WD

SR 1900 е нов модел с много голяма производителност. Особеното в машината са
вградените две системи за обезпрашаване – вакуумна (суха), типична за индустриалните
метачки и оросяваща (мокра) DustGuardTM– типична за уличните метачки. Шасито е по-
високоскоростно. По този начин е разширено приложението на машината, както в
териториите на големи производствени предприятия, така и в градски или паркови
условия. В модела е предвиден монтаж на отоплена и климатизирана кабина.

� Обема на саморазтоварващия се преден
кош е 400 л

� Работната ширина на машината с две
предни странични четки е 200 cm.

SR 1900 (НОВ МОДЕЛ)

SR 1450 В/D SR 1550 C   B/D SR 1700 2WD   B/D SR 1800 S 2WD SR 1900 LPG/P/D

Максимална произодителност (м2/h)

максимална 11000/19000 12000/20000 13000/24000 28000 30000

номинална 7500/13000 8500/14000 9000/17000 20000 21000

Захранване на мотора Батерии/Дизел Батерии/Дизел Батерии/ Дизел Дизел Газ/Петрол/ Дизел

Работна ширина (mm) 800 900 1000 1200 1300

Работна ширина със страничната четка (mm) 1120/1440 1240/1530 1380/1730 1790/1950 1650/2000

Максимална работна скорост (km/h) 8/13 8/13 8 /14 14 15

Капацитет на коша  (l) 212 335 376 510 400

Площ на основния филтър (м2) 5,2 8,4 7 10,2 10

Габаритни Размери L x W x H  (cm) 197х110х148 228х136х155 266х150х161 290х174х162 239x163x147 

Тегло на машината  ( kg) 635/720 700/875 1183/1285 1470 1225
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Независимо какъв бизнес имате, добре е да имате чист под.

Известен факт е, че чистият под в магазините увеличава

продажбите, в индустрията - повишава безопасността и

производителността.

От малките подопочистващи машини с човек зад борда, до

големите седлови машини, вие винаги получавате качество

и професионално изпълнение, дължащо се на 100-годишния

опит на Nilfisk Advance. Подопочистващите машини

предлагат лесна поддръжка и наистина са леки за

управление, с отлична ергономичност, бързо се обслужват и

са с гарантирано високо качество. Без значение дали трябва

да чистите много използван под в магазини,

административни сгради или неравен под в индустрията

или в складовете – винаги подопочистващите машини на

Nilfisk могат да ви помогнат да си свършите работа.

Ние от Булинженеринг се фокусираме върху важното за вас -

добро почистване с интелигентни професионални решения

при ниска себестойност.

ПОДОПОЧИСТВАЩИ 

МАШИНИ

� “EDS – ЕCO Dosage Solution” е система, при която препарата и водата се поставят в отделни ре-

зервоари и машината сама дозира препарата и прави работен разтвор. Процентната концентрация

на препарата в работния разтвор се настройва предварително.

� Новата “EDS – ЕCO Dosage Solution” система се основава на концепцията за “икономичност”

� Ефективността на системата се проявява в три направления: 

1. Позволява да се намали разхода на вода с 50 %; 

2. Намаляване разхода на препарат с 35 %; 

3. Намаляване времето за подготвяне на машината за работа с 20 %.

Най-съвременната система за икономично подаване на работен разтвор – EСO Solution.

Чрез нея се намалява разхода на вода със 70 %, както и на препарат. В позицията “ECO”

системата ще изразходва между 0,8 и 0,4 л за 1 минута, което позволява на оператора да намали до 

минимум времето за обслужване на машината. Тази система е много надеждна – без помпа и не изисква из-

ползването на специален препарат.



Супер компактна, с две цилиндрични четки машини за ежедневно поддържащо
почистване. Използва се в ограничени – тесни и ниски пространства, характерни при
кухни, закусвални, магазини и др. Като опции към машината са предвидени аксесоари,
позволяващи й да се използва, за почистване на ескалатори.

� Машина за ограничени пространства
� Удобна и лесна за пренасяне.

8 МАЛКИ

CA 240/ 330

Супер компактна, двудискова машина, идеална за ежедневно поддържащо почистване.
Малките размери и възможността за работа на преден и заден ход, позволяват почи-
стване в ограничени – тесни и ниски пространства, характерни при закусвални, класни
стаи, офиси, магазини, кухни и др. Като опции към машината са предвидени аксесоари,
позволяващи й да се използва като екстрактор за почистване на ограничени текстилни
покрития (постелки , къси пътеки, первази и др.)

� Мултифункционална машина за ограни-
чени пространства

� Позволява работа с различни по
предназначение падове

� Много удобна и лесна за пренасяне.

СА 331 (НОВ МОДЕЛ)

Nilfisk BA / CA 340 е елегантната алтернатива на ръчното почистване. Автоматично
разтъркваща и засмукваща машина, която оставя вашия под без петна и готов за ходене
по него. Тя е перфектна за поддържане на твърди подове в малки помещения с покрития
от камък, керамика, цимент, мрамор, гума, винил и запечатано дърво.

� Уникалния дизайн позволява почистване
под мебелите и точно до самия ръб на
пода

� Две посоки на почистване (напред/
назад)

� Моделът е възможен в два варианта –
батериен и кабелен

� 340 мм ширина на почистващата четка
� Това е най-малката машина с регулируем

натиск на четките.

BA CA 340

CA 240/330 CA 331 CA 340 BA 340

Захранване (V) 230 230 230 24

Производителност (m2/h) 720/360;  1020/510 990 / 500 1360/680 1360 / 820

Работна ширина (mm) 240/ 340 330 340 340

Размер на работната четка Ø (mm) 2x240/ 2x340  (цилиндрични) 165 (дискова) 100 (цилиндрична) 100 (цилиндрична)

Обороти на четката (min-1) 650 200 1000 1000

Натиск на четката (kg) 20/ 23,5 15 16 16

Инсталирана мощност (W) 550/ 750 580 1140 693

Дебит на засмуквания въздух (l/s) - 34 45 17

Реализиран вакуум (kPa) - 17 24 5,6

Ширина на засмукваща част (mm) - 385 440 440

Резервоар за препарат (l) 1,2/ 1,7 7 11 11

Резервоар за отработен разтвор (l) 1,2/ 1,7 8 12 12

Ниво на шум ISO 3744 (dB) 68 72,5 68 68

Teгло (kg) 20/23.5 22 49 93

Габаритни размери LxBxH (cm) 38x34/44x21 66x39x37 62x40x48 62x40x105
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ВА / СА 410

Моделът ВА/СА 410 е последния дизайн в подовото почистване. Тя е компактна машина
и притежава всички характерни особености на машините от по-високия клас.
Диаметърът на четката е 43 см. Позволява да се почистват всички видове твърди
подови покрития. Способна е да направи основно почистване. Nilfisk BA/CA 410 е особено
подходяща за малки супермаркети/магазини, болници, автосервизи и училища.
Машината е възможна в два варианта – кабелен и батериен.

� Лесна за ползване и поддържане
� Свалящи се резервоари за мръсна вода,

подволяващи лесно почистване
� Пълен достъп до батериите и главните

компоненти
� Повишен натиск на четката и смука-

теля при работа с възможност за
регулиране

� Вградена “EСO Solution” система за
икономично използване на работния
разтвор.

ВА / СА 451 / 531 

Автомати с оператор зад борда, които почистват пода с едно минаване, дори при
завой. Дизайнът им позволява почистването по самия ръб на пода, дори в тесни про-
странства. Моделът BA 451 / 531 може да обслужва до 1 800 / 2 100 кв.м за 1 час. Серията
е идеална за приложение в супермаркети, болници, училища и университети.

� Възможност за батерийно или кабелно
захранване, с дискови четки широки 450
мм или 530 мм

� Асиметричния държач на четката
позволява почистване до самия ръб на
пода

� Ниското ниво на шум от 65 dB (A)

позволява почистване и през деня
� Машината има варианти със или без

ходови двигател
� Притежава иновационна, механична

система за повишаване натиска на
четките

� Вградена революционна система - EDS.

BA / CA 551 / 611

Подопочистващи автомати с повишен капацитет на резервоара. Почистват до 2 500
кв.м твърд под в супермаркети, складови, производствени и други помещения. Nilfisk BA
/ CA 551 / 611 оставят подовете чисти и сухи с едно минаване. Притежават всички ха-
рактерни особености на моделите CA/BA 451/531, но по-големия обем на резервоарите
повишава ефективността на машината, намалено е времето за обслужване и преза-
реждане. Предлагат се модели с батерийно (ВА) или кабелно захранване (СА). Работния
орган има две изпълнения с дискови или с барабанни четки.

� Ергономична дръжка понижава умората
на оператора

� Притежава иновационна, механична
система за повишаване натиска на

четките
� Възможност за работа с цилиндрични

четки за получаване на т.н. подмитащ
ефект при миене.

СРЕДНИ

CA 410 BA 410 CA 451 BA 451 CA 531 BA 531 CA 551 BA 551 BA 611

Захранване (V) 230 24/230 230 24 230 24 230 24 24

Производителност (m2/h) 1720 / 860 1720 / 1030 1800/900 1800/1080 2120/1060 2120/1270 2120/1060 2120/1270 2440/1460

Работна ширина (mm) 430 430 450 450 530 530 530 530 610

Размер на работната четка Ø (mm) 430 430 460 460 530 530 530 530 2x305

Обороти на четката (min-1) 150 135 150 135 150 135 150 135 230

Натиск на четката (kg) 28 23 29 19 30 21 30 21 21/28

Инсталирана мощност (W) 1650 820 1650 810 1650 810 1650 810 1230

Дебит на засмуквания въздух (l/s) 36 25,3 36 25,3 36 25,3 36 25,3 25,3

Реализиран вакуум (kPa) 13 11 13 11 13 11 13 11 11

Ширина на засмукваща част (mm) 72 72 760 760 760 760 760 760 810

Резервоар за препарат (l) 23 23 40 40 40 40 55 55 55

Резервоар за засмуквана вода (l) 21 21 40 40 40 40 55 55 55

Ниво на шум ISO 3744 (dB) 67 67 65 65 65 65 67,3 65,8 65,8

Teгло (kg) 88 128 176 220 177 221 186 237 256

Габаритни размери LxBxH (cm) 100х57х73-84 115х51х105 118х54х105 130х54х109 131х65х109



Машини от големия клас с по–лека конструкция, съответно по-малка тегло, повече
гъвкавост и бързина. Батерийният пакет е с повишен капацитет за работа до 5 часа
без прекъсване. Изборът от 4 вида дискови и барабанни четки предлага експедитивност
и висока производителност. Обхвата им е предназначен за складови помещения, средно
големи супермаркети, производства на храни, спортни центрове, летища и други
транспортни терминали.

� 80-литровите резервоари са с вградени
маркучи за лесно пълнене на резервоара -
директно от крановете на чешмите

� Вградена “EСO Solution” система
� Възможност за вграждане на револю-

ционната система – EDS
� Система за безстепенно изменение на

работната скорост
� Механизъм за автоматизирано проме-

няне на натиска на четките в диапазона
от 32 до 52 кг

� Система за автоматично пускане и 
спиране на вакуума при работа със сму-
кателя.

10 ГОЛЕМИ

BA 651 S / 751 /751C / 851 (НОВ МОДЕЛ)

Nilfisk серията BA 625 / 825 са компактни, но и мощни подопочистващи машини с опера-
тор зад борда, изпълняващи всички операции на подовото почистване. Предназначена е
за почистване на големи помещения, подложени на интензивни замърсявания. 

  � Опростено управление на работа с
натискане на един бутон on / off се
привеждат в действие всички функции

� Избор между четки – дискови или
цилиндрични

� Бордово табло за компютърен контрол
и тестване функциите на машината,
като цяло и поотделно

� Вградена система на две нива за
безстепенно изменение на работната
скорост

� Механизъм с електрически привод за
допълнително повишаване натиска на
четките от 36-59-73 кг 

� Система за авт. пускане и спиране на
вакуума при работа със смукателя.

BA 625 / 725 / 725C / 825 ( НОВ МОДЕЛ)

Nilfisk BA 755 / 855 е серията от най-мощни подопочистващи машини с оператор зад
борда, изпълняващи всички операции на подовото почистване. Реалната им производи-
телност от 2100 м2 до 3900 м2 се реализира дори при много силно замърсени подове.

BA 755/ 755 C / 855

BA 651 S BA 751 / 751 C BA 851 BA 625 BA 725 / BA 725 C BA 825 BA 755 / BA 755 C BA 855

Захранване (V) 24 24 24 24 24 24 36 36

Производителност (m2/h) 3700/ 2200 3980/ 2390 4760/ 2860 3000/ 1760 3400/ 2050 3900/ 2340 3400/ 2050 3900/ 2340

Работна ширина (mm) 660 710 860 610 710 810 710 810

Размер на работната четка Ø (mm) 2x330 2x355/2x690 цилиндрични 2x430 2x305 2x355/2x690 цилиндрични 2x406 2x355/2x690 цилиндрични 2x406

Обороти на четката (min-1) 220 220/ 613 220 220 220/ 900 220 220 220

Натиск на четката (kg) 32/52 32/52/35 32/52 36/59/73 36/59/73  / 27/36/45 36/59/73 40/80/113 40/80/113

Инсталирана мощност (W) 1420 1420 / 1820 1420 1610 1610 1610 2055 2055

Дебит на засмуквания въздух (l/s) 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 30 30

Реализиран вакуум (kPa) 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 15 15

Ширина на засмукваща част (mm) 890 890 1040 830 930 1060 1100 1100

Резервоар за препарат (l) 85 85 85 76 76 76 114 114

Резервоар за засмуквана вода (l) 85 85 85 76 76 76 114 114

Мощност на мотора на четката (W) 2x400 2x400 / 2x600 2x400 2x375 2x375 2x375 2х375 2х375

Оперативна скорост ( km/h) 5,6 5,6 5,6 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Ниво на шум ISO 3744 (dB) 58 58 58 66 66 66 71 71

Габаритни Размери L x B x H  (cm) 150x60x105 150x60x105 / 147x60x105 157x60x105 138x66x112 141x76x112 / 140x91x112 146x83x112 156x77x114 159x85x114

Тегло на машината/операционно тегло (kg) 170/470 170/470 170/470 142/330 157/345 159/347 415/725 415/725

� Опростен контрол на работните органи
с натискане на един бутон on / off се пре-
веждат в действие всички функции

� Избор между четки-дискови или цилинд-
рични с ширина 71 см или 81 см; за замя-
ната са необходими 5 минути и се прави
без инструменти

� Огромни резервоари за чист/мръсен раз-
твор

� Бордово табло за компютърен контрол

и тестване функциите на машината,
като цяло и поотделно

� Вградена система на две нива за безсте-
пенно изменение на работната скорост 

� Механизъм с ел. привод за допълнително
повишаване натиска на четките от 
30-80-113 кг

� Система за автоматично пускане и спи-
ране на вакуума при работа със смука-
теля.
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BR 601 / 651 / 751 / 751 C

BR 600 S / 700 S / 800 S

BR 850 S / 950 S / 1050 S

Моделите BR 850 S / 950 S / 1050 S са уникални със своята работоспособност в 
индустриални халета, където други почистващи машини просто не могат да преми-
нат. Основна предпоставка за това е  променящата им се система за почистване, из-
градена на модулен принцип. Машината стартира с 163 см радиус на завой. Тя може да
бъде използвана в дистрибуционни складове за стоки, университети и големи универ-
сални магазини, промишлени предприятия от металообработващата и химическата
индустрии.

� 1 м чистеща пътека
� Вградена “EСO Solution” система
� Предвидена е възможността за вгра-

ждане на системата за дозиране – EDS 

� Ниско ниво на шум (68dB) за всички 
модели, позволяващо опериране на-
всякъде и по всяко време.

СЕДЛОВИ ПОДОПОЧИСТВАЩИ МАШИНИ 

BR 601 BR 651 BR 751 BR 751C BR 600S BR 700S BR 800S BR 850S BR 950S BR 1100 S BR 1300 S

Захранване (V) 24 24 24 24 36 36 36 36 36 36 36

Производителност (m2/h) 3700/2570 4000/2780 4300/3000 4300/3000 4100/2900 4800/3400 5500/3800 5500/3800 6000/4200 9000/6300 11700/8190

Работна ширина (mm) 610 660 710 710 610 710 810 810 890 1000 1300

Размер на работната четка Ø (mm) 2х305 2х330 2х355 2x690 цил. 2х310 2х360 2х410 2x406 3x305 2x505 3X432

Обороти на четката (min-1) 190 190 190 613 250 250 250 250 250 240 225

Натиск на четката (kg) 30/50 30/50 30/50 33 32/69/113 32/69/113 32/69/113 32/69/113 32/69/113 43/90/145 43/90/145

Инсталирана мощност (W) 1900 1900 1900 2300 2350 2500 2500 2820 3040 4100 5220

Реализиран вакуум (kPa) 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5

Ширина на засмукваща част (mm) 810 810 860 860 726 828 930 930 1050 1250 1450

Резервоар за препарат (l) 75 75 75 75 113 113 113 157 157 265 265

Резервоар за засмуквана вода (l) 75 75 75 75 113 113 113 157 157 265 265

Оперативна скорост ( km/h) 6 6 6 6 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 9 9

Ниво на шум ISO 3744 (dB) 60,8 60,8 60,8 60,8 65 65 65 68 68 72 72

Габаритни Размери L x B x H  (cm) 145x66x131 145x68x131 145x75x131 145x79x131 152x72x135 152x79x135 152x86x135 155X88X135 155X96X135 187x113x148 187x131x148

Тегло на машината ( kg) 180 180 180 180 274 274 274 298 298 540 590

Операционно тегло  (kg) 391 391 391 391 632 632 632 705 705 1380 1430

Серията Nilfisk BR са седлови подопочистващи машини конструирани за да изгладят
съществуващите до сега огромни различия между машини, управлявани ръчно и по-го-
лемите, управлявани с шофьор. С цялото чувство за контролиране на операцията и
вече имащ цялата скорост и удобство на шофирането тези модели ефективно 
правят оператора естествено свързан с машината. Подходяща за болници, търговски
комплекси, супермаркети, спортни центрове, офис сгради и предприятия.

� С вградена система за автоматично
регулиране на скоростта при влизане в
завои, с цел избягване на риска от
накланяне и преобръщане, произлизащо
от много късото разстояние между
опорните колела на двата борда

� Избор между три размера четки с ши-

рина 61 / 66 / 71 см във вариант дискови
или барабанни; смяна без инструменти 

� Бордово табло с електронен индикатор
за следене нивото на почистващия
разтвор

� Вградена “EСO Solution” система за ико-
номично използване на работния разтвор.

BR 600 S / 700 S / 800 S правят почистването на пода лесно навсякъде от медицински
центрове до големи административни сгради, фабрики и др. Четирите различни по
размер четки с ширина от 61 см до 81 см осигуряват високи технически показатели. 
BR 600 S / 700 S / 800 S има стартов радиус на завой от 160 см.

� Повишава продуктивността с повече от
60 % в сравнение с управляваните ръчно
подопочистващи машини 

� Моделът BR 600 S е първият, голям
автомат, който преминава през
стандартна 81 см врата

� Цялата серия е така конструирана, че
може да направи завой в коридор с
ширина равна на два пъти ширината на

машината, което досега не е постигано
от подобни машини

� Възможни са варианти с дискови или ци-
линдрични четки

� Вградена “EСO Solution” система за 
икономично използване на работния 
разтвор

� Предвидена е възможността за вгра-
ждане на системата – EDS.



Новата серия Nilfisk BR 1100 S / 1300 S седлови подопочистващи автомати предлагат
висока продуктивност при най-тежките възможни режими на почистване. Те са идеални
за почистване на летища, паркинги, търговски помещения, складове и фабрики.
Солидната конструкция дава на машината по-дълъг живот и по-ниски експлоатационни
разходи.

� 266 - литрови резервоари за чист и
мръсен разтвор

� Сменящ се държач на четката дисков или
цилиндричен

� Бордово табло по избор
� Сензорен контролен панел

� Вградена “EСO Solution” система за
икономично използване на работния
разтвор

� Предвидена е като допълнителна опция –
EDS - система за автоматично дозиране
на препарат и вода.

12 СЕДЛОВИ ПОДОПОЧИСТВАЩИ МАШИНИ 

BR 1100 S / 1300 S 

Ако искате да метете и да почиствате с една и съща машина вашето реше-
ние е комбинираната машина на Nilfisk.
Проектирана за тежки, дори непосилни почистващи дейности в индустрията,
производството или складове. Предлагайки възможността метенето или по-
чистването да се извършват поотделно или едновременно, комбинираните
машини остават всеки вид под безупречно чист.
Капацитета на резервоара е по-голям от другите подобни машини, доказано
по-дълго време за работа с едно зареждане на резервоара за чистата вода; по-
висока производителност и по-ниски разходи за почистването. Конфорта на
оператора през цялото време е висок и по този начин се намалява умората и
се повишава безопасността и работоспособността му. Обслужването никога
не е било по-лесно благодарение на това, че без никакви инструменти може да
се достигне до всяка точка на машината и по този начин да се намалят като
цяло разходите за почистването. 
Към предимствата на отделните модули прибавяме и избор между задвиж-
ване на двигателя с батерии, дизел, бензин или газ. Без съмнение комбираните
машини Nilfisk поставят основите на нови стандарти.

Моделите CR 1200 / 1400 са цялостно решение за подовото почистване. Те метат, раз-
търкват и подсушават пода с едно движение или могат да бъдат използвани поотделно
като метачка или почистваща / подсушаваща машина, в зависимост от почистващата
работа. CR 1200 / 1400 са възможни във вариант дизел, бензин, LPG и батериен за да от-
говорят на всички почистващи нужди. Стандартното им приложение включва складове,
дистрибуционни центрове, паркинги, големи индустриални помещения.

� Голяма работна ширина 1600 мм 
� Възможни са с две различни четки от

1200 мм и 1400 мм
� Здрава конструкция и качествени

компоненти, гарантиращи години
сигурна работа

� Резервоари за чист и мръсен разтвор от
300 л.

КОМБИНИРАНИ МАШИНИ

CR 1200 / 1400

CR 1200/1400   P (LPG)/D/B 

Максимална произодителност (м2/h)

максимална 11600/11600/10700

номинална 8100/8100/7500

Mощност (KW) 41/34/101

Работна ширина (mm) 1200

Максимална работна скорост (km/h) 9,6/ 9,6/ 8,9

Капацитет на резервоара за вода (l) 2X300

Тегло на машината (kg) 1832/1451

CR 1200/1400   P (LPG)/D/B

Капацитет на коша за отпадъци (l) 260

Размер на работната четка Ø (mm) 3X430

Обороти на въртене на основната четка (min-1) 250

Налягане на четката (kg) 55-110-180

Площ на основния филтър (м2) 7,25

Ниво на шум (dB) 85/ 85/ 77,2

Габаритни Размери L x W x H  (cm) 267X127X147

Операционно тегло на машината (kg) 2187/2404



ТИП НА ЧЕТКАТА

Подово покритие малко твърда средно твърда средна твърда много твърда изключително твърда

Линолеум x x x

Винил x x x x

Еластан x x x

Полиолефин x x x

Керамика x x x

Противохлъзгаща керамика x x x x

Каменни подове x x x

Теракот x x x

Мозайка x x x x

Бетонни плочи x x x x x

Мрамор x x x

Гранит x x x

Епоксиден под x x x

Бетон x x x x

ПАДОВЕ  

Подови покрития мек полиращ 
нискооборотен

поддържащо 
почистване
и полиране

поддържащо
почистване

средна твърдост

поддържащо
почистване

ср. висока твърдост

основно
почистване

твърд

основно
почистване
много твърд

кристализация
полиращ

средно твърд
високооборотен

Линолеум x x x x x

Виннл x x x x x x

Еластан x x

Полиолефин x

Керамика x x x x

Мозайка x x x x x x x

Бетонни плочи x x x x x

Мрамор x x x x

Гранит x x x x x

Епоксидни подове x x

Бетон x x x x x
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Батерии:

Дискови четки:

Цилиндрични четки:

АКСЕСОАРИ ЗА ПОДОПОЧИСТВАЩИ МАШИНИ

ТИП НА ЧЕТКАТА Union Mix Prolite Prolene Aglite Grit 500 MidGrit 240 Midlite Grit 180 Dyna Grit 80 Magna Grit 46

Подово покритие Мека Средно-мека Средна Средна Средно-твърда Твърда Много твърда Изключително
твърда

Линолеум x x x x x

Винил x x x x x

Еластан x x x

Полиолефин x x

Керамика x x x x x

Противохлъзгаща керамика x x x x

Каменни подове x x x x

Теракот x x x x

Мозайка x x x x x

Бетонни плочи x x x x x x

Мрамор x x

Гранит x x

Епоксиден под x x x x

Бетон x x x x x

Падове

• Подходящи за чистене на гладки
подове.

• Основно предимство – по-добър
почистващ ефект поради 
по-голямата работна площ.

• Използват се при подове 
с по-големи фуги. 

• Основно предимство – съществува
ефект на подмитане. 

ГЕЛОВИ БАТЕРИИ
Геловите тягови батерии не изискват допълнителна
поддръжка освен зареждане. При работа и зареждане
те не отделят газ и за тях не е необходимо
специално зарядно помещение. Живота им е ≥ 1200
цикъла. Консумираният ел. ток при зареждане е
много нисък. Това се дължи на специфичния зареждащ
цикъл, осигурен от специалните зарядни
устройства. 

АЦИДНИ БАТЕРИИ
Киселинните тягови акумулатори имат живот
между 800 и 1500 цикъла. Характерно за тях е, че
при зареждане отделят газ, поради което
зарядните помещения задължително трябва да
бъдат добре вентилирани. По време на работа и
зареждане, част от водата на електролита се
изпарява и трябва периодично да се долива
дестилирана вода.
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Всеки под има индивидуални характеристики и грижата за

пода в професионално отношение означава да имаш

правилната машина, която да бъде полезна в работата.

Поради това гамата от еднодискови машини на 

Nilfisk Advance e важна.

Никога преди не е имало толкова богат избор на модели

еднодискови машини. Nilfisk Advance предлага от машини за

леки натоварвания през машини за ежедневно почистване до

машини за високи натоварвания.

Независимо дали ще правите основно почистване,

поддържащо почистване, полиране, спрей почистване, в

гамата има машини за всяка ваша дейност. Знаейки, че

машините се произвеждат от световния лидер в

професионалното оборудване за почистване Вие може да сте

сигурни, че те са надежни, лесни за използване, стабилни,

безопасни и ергономични, и отговарят на всички стандарти.

ПРОФЕСИОНАЛНИ

ЕДНОДИСКОВИ МАШИНИ

PS 333 A SD 43-165 SDM 43-180 421 C SD 43-400 SDM 43-450 SDM 43-DUO

Захранване    (V/Hz) 230/50 230/50 230/50 230/50 230/ 50 230/50 230/50

Работна мощност (W) 500 1000 1200 1200 1100 1500 1200-1500

Размер на работната четка/пад   (mm) 330 430 430 410 430 430 430

налягане на четката/пада    ( g/cm2) 37 29 35 37 30 39 39

Обороти на четката/пада    (min-1) 188 165 180 175 400 450 190/380

Въртящ момент на четката ( Nm) 25 57 65 67 26 37 65/40

Дължина на захранващия кабел  (m) 10 12,5 12,5 12 12,5 12,5 12,5

Височина с вертикалната дръжка  (mm) 1120 1170 1170 1180 1170 1170 1170

Ниво на шум ISO 3744  (dB) 54 58 60 63 61 62 65

Операционно тегло  (kg) 22 30 36 40 31 40 40

Клас на защита II I I I I I I

Габаритни размери ДxШxВ 40x33x112 56X43X117 53X43X117 51x51x118 56X43X117 53X43X117 53X43X117

Клас на прахо- и водозащитеност IPX4 IPX4 IPX4 IP43 IPX0 IPX0 IPX4
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PS 333 A

Nilfisk PS 333 A е еднодискова машина със стандартна скорост от 188 об/мин. Тя е много
лесна за ползване и всички функции се контролират от дръжката на оператора с
вградени обезопасени ръчки. Малкото и

,
тегло я прави лесна за преместване и

транспортиране между помещенията за почистване. PS 333 A е конструирана за под-
държане, основно почистване и полиране на твърди подове в тесни и ограничени места.

� Четка / пад с диаметър 330 мм
� Индивидуално приспособяващ се лост на

дръжката за да отговаря на различната
височина на оператора.

SD 43-165

Nilfisk SD 43-165 е среден клас еднодискова машина. Със своите 165 об./мин. и 430 мм
диаметър на четката/пада, моделът SD 43-165 е предназначен за средни почистващи
режими. Разтъркване, спрей – почистване и полиране на твърди подове и меки подови
настилки. SD 43-165 е перфектна, както за абонаментно основно почистване, така и за
ежедневно почистване на хотели, административни сгради и лечебни заведения.

� Малкото и
,
тегло я прави лесна за транс-

портиране между помещенията за почи-
стване

� Широк ъгъл, ергономична дръжка за 

увеличаване на безопасността на 
оператора

� Възможност за допълнителна тежест
при тежки почистващи режими.

SDM 43-180

Nilfisk SDM 43-180 e среднотежка еднодискова машина, предлагаща 180 об./мин.,
перфектна за ползване в хотели, здравни заведения, административни и офис сгради.
Идеална за поддържащо и основно почистване, спрей-почистване на твърди подове и
шампониране  на меки подови настилки. Тя е конструирана за комфортно опериране
без умора и ефективни резултати.

� Изключителен баланс и лесно опериране
� Здрава алуминиева конструкция за

увеличаване на стабилността
� Широк ъгъл, ергономична дръжка за

безопасност на оператора.

НИСКООБОРОТНИ ЕДНОДИСКОВИ МАШИНИ

421 C

Nilfisk 421C е класическата многофункционална, среднотежка еднодискова машина.
Комбинацията между голям натиск на четката и въртящ момент, ускоряват времето за
почистване и правят работата по-бърза и по-лесна. Предлаганата за нея комплектовка
покрива всички възможни операции приложими при ниски обороти. Подходяща е за основни
приложения - като полиране, спрей - почистване, поддържащо и основно почистване,
шампониране на меки подове или пране със суха пяна. Широкия обхват от четки и падове
позволяват да се приспособява машината за специфични почистващи режими, правещи я
идеална за ползване от почистващи фирми, хотели, търговски центрове, публични и
административни сгради, болници и други лечебни учреждения.

� Ергономичен дизайн минимизира стреса
и умората на оператора

� Диаметър на четката / пада от 410 мм.



Nilfisk SD 43-400 е еднодискова машина с 400 об/мин. за леки почистващи режими, като
полиране, почистване и спрей-почистване. Тя е лека и лесна за опериране, снабдена е с
уникална ергономична дръжка за комфорт и по-малко умора по време на дълга смяна. SD
43-400 е перфектния избор за абонаментно всекидневно почистване на хотели, адми-
нистративни сгради и лечебни заведения.

� Лесна за опериране и транспортиране
� 430 мм диаметър на четката / пада
� Допълнителна тежест, даваща възмож-

ност за работа и на по-тежки режими за
кратко време.

16 СРЕДНООБОРОТНИ ЕДНОДИСКОВИ МАШИНИ

SD 43-400

SDM 43 – DUO

Nilfisk SDM 43 – DUO е двускоростна машина, предлагаща избор от 190 или 380 об / мин. за
лесно ефикасно и рентабилно поддържане на почти всички подове. Конструирана за средни
режими на ползване. С този модел лесно се прави основно почистване, както и високоско-
ростно спрей–почистване или полиране на болнични коридори, хотели, конферентни цен-
трове и обществени сгради.

� Алуминиева конструкция за дълъг живот
на машината

� Широк ъгъл, ергономична дръжка за
комфорт на оператора

� 430 мм диаметър на четката / пада
� Изключителен баланс и лесно опериране.

ДВУСКОРОСТНА ЕДНОДИСКОВА МАШИНА

Nilfisk SDM 43-450 е идеалната еднодискова машина за среднооборотно полиране и спрей
почистване на твърди подове. Тази машина с 450 об./мин. е конструирана за средно
тежки режими на работа и се използва в хотели, лечебни учреждения, административни
и офис сгради. Балансът е изключителен, а здравата алуминиева конструкция осигурява
стабилност и продължителен живот.

� Ергономичен, с широк ъгъл лост на
дръжката

� 430 мм диаметър на четката / пада
� Конструирана за средно високоскоростно

почистване.

SDM 43-450
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РЕЗЕРВОАР КОД ЗА МОДЕЛ КОД ЗА МОДЕЛ

140 7509 000 PS 333A - SDM 43-450

80211301 SD 43-165 80211301 SDM 43-DUO

80211301 SDM 43-180

L 08510700 421 C

SD 43-400

ЧЕТКА, ТВЪРДА КОД ЗА МОДЕЛ КОД ЗА МОДЕЛ

140 7506 000 PS 333A 80210500 SDM 43-450

80210300 SD 43-165 80210300 SDM 43-DUO

80210300 SDM 43-180

L 08404400 421 C

80210500 SD 43-400

ЧЕТКА, МЕКА КОД ЗА МОДЕЛ КОД ЗА МОДЕЛ

140 7507 000 PS 333A 80210000 SDM 43-450

80210100 SD 43-165 80210100 SDM 43-DUO

80210100 SDM 43-180

L 08404500 421 C

80210000 SD 43-400

ПАДДЪРЖАЧ, 430 ММ КОД ЗА МОДЕЛ КОД ЗА МОДЕЛ

140 7505 000 PS 333A 80210800 SDM 43-450

80210700 SD 43-165 80210700 SDM 43-DUO

80210700 SDM 43-180

L 08405401 421 C

80210800А SD 43-400

СПРЕЙ КИТ КОД ЗА МОДЕЛ КОД ЗА МОДЕЛ

- PS 333A 80211400 SDM 43-450

80211400 SD 43-165 80211400 SDM 43-DUO

80211400 SDM 43-180

L08608579 421 C

80211400 SD 43-400

ВАКУУМЕН КИТ КОД ЗА МОДЕЛ КОД ЗА МОДЕЛ

- PS 333A 80211200 SDM 43-450

- SD 43-165 80211200 SDM 43-DUO

- SDM 43-180

L08425900 421 C

80211200 SD 43-400

ВАКУУМЕН ПРЪСТЕН КОД ЗА МОДЕЛ КОД ЗА МОДЕЛ

- PS 333A 80211600 SDM 43-450

- SD 43-165 80211600 SDM 43-DUO

- SDM 43-180

L08205400 421 C

80211600 SD 43-400

ВЪЗДУШЕН КОМПРЕСОР КОД ЗА МОДЕЛ КОД ЗА МОДЕЛ

L08410253 421 C

L08403300

Шампонираща или полираща

и приспособления
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Почистените меки подови настилки изглеждат добре за

дълго време. С пълната гама екстрактори на Nilfisk Advance

е лесно да поддържаш каквито и да е по големина площи от

меки подови настилки. Имаме решение за всички ваши 

изисквания - от малки екстрактори до екстрактори с човек

на борда.

Екстракторите на Nilfisk Advance се състоят от две си-

стеми: система за бързо освежаване на повърхността и си-

стема за наистина дълбоко почистване на меки подови

настилки.

Разбира се нашите екстрактори са лесни за обслужване и из-

ползване – не е нужно да посочваме превъзходното изсмук-

ване на водата за по-бързо изсъхване на повърхността.

МАШИНИ ЗА ПРАНЕ НА МЕКИ

ПОДОВИ НАСТИЛКИ

MX 103 C AX 9 /14 MX 107 C AX 310 AX 410

Захранване  (V/Hz) 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Мощност на задвижванe   (W) 1380 1000 1380 800 1600

Дебит на засмуквания въздух    (l/s) 58 60 44,2 41 46

Ниво на шума ISO 3744   (dB) 77 76 79 72 69

Обем на резервоара за разтвора  (l) 9 9/ 14 32 19 30

Обем на отработения разтвор   (l) 9 7,5/ 14 19 15 23

Налягане на помпата   (bar) 3 5 7 4/ 60 4/ 60

Работна ширина   (mm) 220 220 305 260 410

Засмукваща ширина    (mm) 220 220 305 310 457

Тегло   (kg) 11 11,7/ 12,7 21,1 30 45

Габарити  L x B x H   (m) 50,8х21,6х48,3 54х37,5х40/ 54х50х40 73х45,7х67,3 64x33x72 71x47x80
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MX 103 C (НОВ МОДЕЛ)

MX 103 C е нова разработка специално съобразена с необходимостта от обработката
на силно замърсени участъци по тексилните покрития.
За целта е създадена компактна, но високоефективна машина позволяваща бързо, лесно
и сигурно да се отстраняват петна. Машината е компактна и много лесно преносима.

AX 9 / 14

Екстракторите АХ 9 / АХ 14 са изработени да почистват текстилни покрития в много
натоварени помещения. Благодарение на пълната гама от аксесоари „ВОХ“ екстракто-
рите са подходящи за почистване на малки до средни по размер пространства с тек-
стил, тапицерии и седалки на коли. Машините са здрави и дълготрайни, много
компактни, лесни за пренасяне и съхранение. 

� Избор между резервоари за мръсен/чист
разтвор от 9/7.5 л (АХ 9) или 14/14 (АХ 14)

� 220 мм работна и всмукателна ширина
� Цялостна ергономична дръжка

MX 107 C (НОВ МОДЕЛ)

Новият модел „BOX“ екстрактор MX 107 e голяма и мощна машина, предназначена за об-
работка на по-големи и натоварени обекти.
Ниското тегло на машината в празно състояние позволява лесно пренасяне. Големия обем
на резервоарите гарантира продължителна работа. Специалната помпа за работен 
разтвор осигурява високо налягане, продължителна ефективна и безотказна работа.

� Резервоари: за работен разтвор - 39л / за
мръсна вода - 19л

� Налягане на водната помпа – 7 Bar

� Тристепенна вакуумтурбина, реализираща
вакуум 28 kPa

� Екстракторен вакууммаркуч – 4,6 m.

ЕКСТРАКТОРИ ЗА ПЕТНА

Nilfisk AX 310 предлага висока производителност и голяма вместимост на резервоарите.
АХ 310 е компактна алтернатива за дълбочинна екстракция на средни по размер про-
странства. Сгъващата се дръжка прави много лесно транспортирането в автомобил.
Той е идеален за търговски офисни пространства, болници и лечебни учреждения, търгов-
ски центрове, магазини, хотели и ресторанти. 

� Резервоари за чист/мръсен разтвор 19/15 л
� Работна ширина 260 мм и всмукваща

ширина 310 мм

� Подвижна дръжка.

ЕКСТРАКТОРИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПЛОЩИ

AX 410

AX 310

РОТАЦИОННИ ЕКСТРАКТОРИ ЗА СРЕДНИ И ГОЛЕМИ ПЛОЩИ

Моделът АХ 410 осигурява два начина на почистване и набор от инструменти за обработка
на тапицерии и петна. DMC системата е най-доброто решение за спестяване на време и
пари. Системата се състои от два почистващи метода: възстановяващо почистване – по-
дават се 2.65 л/мин. раб. разтвор и поддържащо почистване – подават се 1.14 л/мин. раб. раз-
твор.Той е идеален за офис пространства, лечебни учреждения, търговски 
центрове, магазини, хотели и ресторанти.

� Резервоари за мръсен/чист разтвор 30/23 л
� Подвижна дръжка

� Работна ширина от 410 мм и всмукателна
ширина от 457 мм.
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Почти цяло столетие Nilfisk Advance усъвършенства

прахосмукачките за професионално почистване. Tе

съчетават цялата техническа перфектност и внимание

към детайла, които са направили Nilfisk Advance избраната

марка от професионалистите в почистването навсякъде

по света. 

С нашия дългогодишен опит ние знаем какво е важно за

клиентите прахосмукачките да бъдат: лесни за използване,

прости за управление, да имат отлична ергономичност,

бързо да се обслужват, да  са със здрава конструкция и ниско

ниво на шума.

Независимо от това дали трябва да се почистват меки или

твърди подове, или индустриално мокро или сухо почи-

стване Nilfisk Advance има професионални машини за всички

ваши нужди.

ПРОФЕСИОНАЛНИ

ПРАХОСМУКАЧКИ

GD 110 GD 320 GD 910 GD 930 GD 2000 / HDS 2000

Захранване (V) 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Честота (Hz) 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60

Mощност (W) 1100 1350 1100 1000 1200/1250

Мощност на двигателя за засмукване (W) 300 280 260 270 290

Въздушен поток (l/s) 36 37 35 35 36

Реализиран вакуум (kPa) 25 22 23 23 23

Ниво на шум ISO 3744 (dB) 55 62 52 53 51/44

Площ на основния филтър (см2) 167 700 1400 4900 3700

Капацитет на филтърна торба (l) 10 10 10 15 10

Габаритни Размери L x W x H  (cm) 39x39x32 44х41х57 38х34х40 45x39x33 47x36x35

Тегло на машината ( kg) 4,7 7,5 5,6 7,5 7.9/9.0
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GD 110

Nilfisk GD 110 е наистина новаторска прахосмукачка с технически напредничав дизайн.
Обърнато е голямо внимание на необходимостта от ниски оперативни разходи и ви-
сока производителност. GD 110 е с 20% по-лека от другите прахосмукачки от този клас,
има с 20% по-голяма всмукателна мощност и с 20% по-голям обем на филтърната тор-
бата за отпадък. GD 110 е идеална за почистване на офиси, хотелски стаи и по-малки
магазини. 

� GD 110 има 10 литра обем на
филтърната торба

� Остроумна система за намаляване на
шума дава по-нисък и по-мек звук

� Малкото и
,

тегло, големите и
,

задни
колела и предното въртящо се колело
позволяват фантастична маневреност.

GD 910

Nilfisk GD 910 е основната професионална прахосмукачка с голям обем, която е
предназначена за всекидневните почиствания. Идеална е за професионален почистващ
персонал, за магазини на дребно, учреждения, хотели и ресторанти. Компактният и

,
ди-

зайн позволява тя да бъде складирана или транспортирана дори когато мястото е 
ограничено. 

� 10 литра обем на филтърната торбата
за отпадък

� Практично поставяне на аксесоарите и
кабела.

GD 930

Nilfisk GD 930/930S2 е прахосмукачка от световен клас предназначена за ефикасно и
всекидневно сухо почистване на големи пространства. Изобретателният дизайн
оптимизира притока на въздух и намалява енергийните загуби до абсолютен минимум.
Резултата е изключителната всмукателна мощност. Вече избрана от милиони клиенти
GD 930/930S2 е надежният избор за нужните почиствания в хотели, училища, офиси и
болници.

� Изключително тиха, със силно
почистващо действие

� Ударо-устойчива конструкция и метален
корпус

� 15-литрова филтърна торбата за 
отпадък

� Двускоростна система на GD 930S2,
с много ниско ниво на шума.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРАХОСМУКАЧКИ

GD 2000 СЕРИЯ

Nilfisk GD 2000 series е модерна професионална прахосмукачка с висока производителност,
която предлага изключително тиха работа, без компромис за сметка на страхотната
всмукателна мощност и превъзходното филтриране. GD 2000 е перфектното решение за
чистене през деня на места, където се изискват ниски параметри на шума като
библиотеки, болници, хотели или офис сгради.

� Възможна е двускоростна версия, която
е най-тихата на пазара

� 10 литра обем на филтърната торбата
за отпадък

� Възможен е голям обсег от филтриращи
опции, включително и HEPA филтър.
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Тези модели прахосмукачки са спeциална иновационна

разработка за почистване на повърхности разположени на

височина или на труднодостъпни места и позволяват пълна

автономност на оператора при работа с машината.

Оператора е винаги със свободни ръце и може да извършва

и други дейности. Едно такова решение за прахосмукачка е

най-доброто за труднодостъпни места за почистване. 

СПЕЦИАЛНИ

ПРАХОСМУКАЧКИ

UZ  964 BACKUUM GD 5/10 BACK GU 305 GU 355 GU  355 DUAL GU  455 DUAL GU  700

Захранване (V) 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Честота (Hz) 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50

Mощност (W) 700 1200/1500 1300 1000 1000 1200 1200 2250

Мощност на двигателя за засмукване (W) 160 265 242/251 130 130 150 150 -

Въздушен поток (l/s) 28 38,5 41/40 44 44 44 44 -

Реализиран вакуум (kPa) 19 20,5 24/ 23 24 24 24 24 -

Ниво на шум ISO 3744 (dB) 52 60 62 62 62 62 62 68

Площ на основния филтър (см2) 1000 520 1400/ 2000 196 196 196 196 -

Капацитет на филтърната торба (l) 2,2 3,5 5/10 4 4 4 4 35

Габаритни Размери L x W x H  (cm) 37x21x20 22x31x46 38x26x57 / 38x29x59 33x30,5x121 33x30,5x121 33x35,5x121 33x45,5x121 104x75x97

Тегло на машината (kg) 2,9 4,5 4,2/ 4,6 7,7 7,7 8,5 8,5 51

Клас на защита IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP30
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UZ 964

Прахосмукачката поставена удобно на торса прави почистването на стълбища, се-
далки и труднодостъпни места лесна задача. UZ 964 е очевидният избор за почистване
в театри, кина, магазини, пътнически вагони и самолети. Също е страхотна допълни-
телна прахосмукачка.

� Перфектна за почистване с едно бързо
минаване

� Аксесоарите са поставени на колана

� 2.2 литра обем на филтърната торба за
отпадък

� Възможна е версия за самолет
110V/400Hz.

NILFISK BACKUUM™

Nilfisk BACKUUM™ поставя стандартите за комфорт и ефикасност за гръбните
прахосмукачки. Уникалният и революционен ергономичен дизайн увеличава
маневреността на оператора и улеснява почистването на ограничени и претъпкани
места. Nilfisk BACKUUM™ може да бъде използвана за почистване на по-ограничени
помещения като: стълбища, театри, претъпкани офиси, болници, самолети, влакове и
автобуси.

� Достъпна във версии с кабел или 
батерии 
� 3.5 литра обем на  филтърната 

торба

� Лесно съхранение на аксесоарите 
в ремъка

� Възможност за HEPA филтър за среди,
при кабелна версия.

GD 5/ 10 BACK

Нова опростена версия на гръбна прахосмукачка с превъзходни вакуумни и звукови 
характеристики. Елементарна за работа и обслужване. С 15 метра захранващ кабел. 
С голям обем на филтърната торба и с минимално операционно тегло.

СПЕЦИАЛНИ ПРАХОСМУКАЧКИ

GU 305/ 355/ 355 DUAL/ 45 DUAL  (НОВИ МОДЕЛИ)

Нова серия ротационни прахосмукачки за сухо, дълбочинно почистване. Конструкцията е
олекотена, но с увеличена надеждност.
В машините е вградена система за индикация на пълнотата на филтъра и регулиране на
натиска на четката.
Специална разрабтка за почистване на меки подови настилки в места с интензивно ежед-
невно натоварване в хотели, болнични заведения, училища, офиси и други. 
Позволява прилагането на метода за напълно сухо пране.

GU 700

Висок клас, вертикална машина за всекидневно дълбочинно сухо почистване на големи
площи с меки подови покрития. Лесна и приятна за работа. С отделен мотор за чет-
ката и за вакуума, което осигурява голяма ефективност на работата и надеждност на
системата.

� 640 mm работна ширина
� 2 вакуум двигателя 
� Един двигател за четката

� Вграден маркуч за обслужване на трудно
достъпни места



Nilfisk GWD 300 е серия от професионални машини, които се справят с почти всякакви видове
всекидневни мокри или сухи задачи за почистване. Всички модели са базирани на един дизайн,
което означава че платформата лесно може да бъде сменяна, ако е нужно. Лекият и
практичен дизайн дава възможност за лесно съхранение и транспортиране, както и за бърз
достъп до контейнера и вътрешните части. GWD 300 е сгъваема прахосмукачка, подходяща
за: болници, супермаркети, работилници и сервизи.

� Капацитет на резервоара: 20, 35, 50 или 75 литра;
� GWD 350/375 са възможни в двудвигателни версии;

24 ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРАХО - И ВОДОСМУКАЧКИ

Nilfisk GWD 300 

GWD 320 GWD 335 GWD 350 GWD 375 GWD 350-2 GWD 375-2

Захранване (V) 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Честота (Hz) 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60

Mощност (W) 1350 1350 1350 1350 2700 2700

Мощност на двигателя за засмукване (W) 280 280 280 280 425 425

Въздушен поток (l/s) 37 37 42 42 60 60

Реализиран вакуум (kPa) 22 22 22 22 22 22

Ниво на шум ISO 3744 (dB) 64 64 64 64 66 66

Площ на основния филтър (см2) 1350 1350 2260 2260 2260 2260

Капацитет на резервoара (l) 20 35 50 75 50 75

Капацитет на филтърна торба (l) 13 17 30 34 30 34

Габаритни Размери L x W x H  (cm) 44X41X57 44x41x72 64x60x89 64x60x100 64x60x89 64x60x100 

Тегло на машината ( kg) 7,7 8 20 20,5 21,5 22

Клас на защита IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24
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НАКРАЙНИЦИ ЗА ПОД КОД ЗА МОДЕЛ КОД ЗА МОДЕЛ

140 8003 000 GD 110 11980300 BACKUUM

12019401 GD 910 140 8492 520 GD 5/ 10 BAC

140 7087 500 GD 930
за сухо 140 9598 510

за мокро 140 9598 500
GWD 320/335

11980300 GD 2000
за сухо 140 9598 530

за мокро 140 9598 520
GWD 350/375

140 7087 500 UZ 964

КРЪГЛА ЧЕТКА, 
ТЕСЕН НАКРАЙНИК

КОД ЗА МОДЕЛ КОД ЗА МОДЕЛ

140 8244 000 GD 110 11276902 BACKUUM

140 8244 000 GD 910 140 8244 000 GD 5/ 10 BAC

011 3104 500 GD 930 147 1205 500* GU 305/ 355 

69011127 GD 2000 140 8244 000 GWD 320/335

011 3104 500 UZ 964 L06380712 GWD 350/275

УДЪЛЖИТЕЛИ КОД ЗА МОДЕЛ КОД ЗА МОДЕЛ

140 8246 040 GD 110 81906500* BACKUUM

140 8246 000 GD 910 011 8130 500* GD 5/ 10 BAC

011 6431 500 GD 930 147 0851 500 GU 305/ 355

11112401 GD 2000 140 8246 040 GWD 320/335

140 8246 040 UZ 964 140 9597 500 GWD 350/375

ФИЛТЪРНИ ХАРТИЕНИ

ТОРБИЧКИ

КОД ЗА МОДЕЛ КОД ЗА МОДЕЛ

140 8007 020 GD 110 22198000 BACKUUM

140 8618 000 GD 910 147 1097/98 500* GD 5/ 10 BAC

140 7015 040 GD 930 147 1058 500 GU 305/ 355

140 8618 000 GD 2000 56330690 GU 700

140 6554 010 UZ 964
147 0745 010*

147 0746 010*

GWD 320/335

GWD 350/375

ОСНОВЕН ФИЛТЪР КОД ЗА МОДЕЛ КОД ЗА МОДЕЛ

140 8025 00 GD 110 140 8036 000* BACKUUM

вътрешен 147 0663 500 
външен     147 0678 500

GD 910 147 1099/100 500* GD 5/ 10 BAC

140 1515 500 GD 930 147 0960 500 GU 305/ 355

140 8435 500 GD 2000 56330573* GU 700

140 6794 010 UZ 964
140 8658 500

140 9512 500

GWD 320/335

GWD 350/375

HEPA ФИЛТЪР КОД ЗА МОДЕЛ КОД ЗА МОДЕЛ

- GD 110 22197900 BACKUUM

- GD 910 147 1104 500 GD 5/ 10 BAC

140 2666 010 GD 930 147 1250 600 GU 305/ 355

140 8404 500 GD 2000 - GU 700

140 7160 010 UZ 964
140 8678 500

(+ 140 8670 500 )*
GWD 335
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С над 100-годишният си опит в проектирането и
изграждането на индустриални вакуум машини Nilfisk е
безспорен световен лидер.
Гамата от машини е изключително разнообразна и покрива
всички специфични особености на индустрията в цялото и

,

разнообразие.
Машините са съобразени със специалните нормативи за
работа във :
• чисти среди, характерни за фармацевтичната и

електронната индустрии;
• вредни среди, характерни за химическата промишленост,

металургията, ядрената енергетика, машиностроенето
и др.;

• взривоопасни среди, срещани в специалните
производства, минната индустрия, тежката и
специалната химия.

Високата степен на защита позволяват безотказна и 
продължителна работа на машината в каквато и да е 
обстановка от една страна, а от друга специалните 
филтращи системи гарантират, че преминалия през
машината въздух е очистен до необходимата степен
определена от стандартите за съответните браншове.

ИНДУСТРИАЛНИ

ПРАХОСМУКАЧКИ

Push & Clean – Система за изчистване на основния филтър, чрез обръщане на въздушния поток.
Задейства се чрез натискате на бутон след свършване на работа.

XtremeClean – Система за автоматично почистване на основния филтър по време на работа.
Състои се от клапанна система, действаща непрекъснато. Характерно за това ново решение
е сравнително малката амплитуда, с която се променя вакуумния поток при работа на
машината.

Автоматично почистващи системи:

• с механично изтръскване в края на всеки работен цикъл. Системата е електро-механична
и се прилага на стандартните “STAR” филтри.

• с продухване на противопоток, посредством сгъстен въздух. Системата е от кертридж
филтри, продухани с обратен въздушен поток под високо налягане от програмируеми 
електро-клапани.
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GM 80P

Nilfisk GM 80 P е лека на килограми, но изпълняваща важни задачи. Надеждна и 
конструирана да осигурява стабилност и производителност, изисквани в
професионалното почистване. Монтирана върху здрава стоманена количка с големи
гумени колела, машината е лесна за маневриране. Nilfisk GM 80 P е идеална за почистване
на производствени линии в химическата и фармацевтичната индустрии, в болници и
офиси.

� Внушителен 2100 кв. см главен филтър за
постоянен въздушен поток и вакуум,
дори след дълго използване

� На практика неразрушим алуминиев кон-
тейнер с капацитет от 12.25 л

� Опция HEPA / ULPA филтър
�Мощност 1200 W

IVB 3

� Специален филтър клас “М” с филтри-
раща способност  > 0,1 mg/m3

� Безстепенно регулируема мощност на
засмукване

� Система за оптимизация на засмукващия
процес в зависимост от размера на
вакуумния маркуч

� Звукова сигнализация при запушване на
филтъра

� Лесно включване на прахосмукачката
� Система за лесно стартиране на 

електрическата система

� 27 л контейнер, който може лесно да се
изпразни, чрез накланяне или чрез
неговото вдигане от рамката

� Система за очистване Push & Clean.

IVB 5

� Специален филтър клас “М” с филтри-
раща способност  > 0,1 mg/m3

� Безстепенно регулируема мощност на
засмукване

� Система за оптимизация на засмукващия
процес в зависимост от размера на
вакуумния маркуч

� Звукова сигнализация при запушване на
филтъра

� Лесно включване на прахосмукачката
� Система за лесно стартиране на

електрическата система
� 45 л контейнер, който може лесно да се

изпразни, чрез накланяне или чрез
неговото вдигане от рамката

� Система за очистване XtremeClean.

ИНДУСТРИАЛНИ ПРАХОСМУКАЧКИ

GM 80P IVB 3 IVB 5

Захранване (V) 220-240 22-240 220-240

Честота (Hz) 50-60 50-60 50-60

Mощност (W) 1200 1200 1200

Мощност на двигателя за засмукване 270 270 270

Въздушен поток (l/s) 38 60 60

Реализиран вакуум (kPa) 20 23 23

Ниво на шум ISO 3744 (dB) 61 55,5 53,5

Площ на основния филтър (см2) 2100 10000 8000

Капацитет на контейнера (l) 12,25 27 45

Капацитет на филтърната торба (l) 6,25 11 20

Габаритни Размери L x W x H  (cm) 39x30x41 39x38x57 50,6x 47,6x65,5 

Тегло на машината (kg) 5 10,6 16,7

Клас на защита IP40 IPX4 IPX4



Моделът IVB 7М е снабден с уникална система за автоматично самоизчистване на
филтъра по време на работа.

� Специален филтър клас “М” с филтри-
раща способност  > 0,1 mg/m3

� Безстепенно регулируема мощност на за-
смукване

� Система за оптимизация на засмукващия
процес в зависимост от размера на
вакуумния маркуч

� Звукова сигнализация при запушване на
филтъра

� Лесно включване на прахосмукачката;
� Система за лесно стартиране на

електрическата система
� 70 л контейнер, който може лесно да се

изпразни, чрез накланяне или чрез
неговото вдигане от рамката

� Система за очистване XtremeClean.

28 ИНДУСТРИАЛНИ ПРАХОСМУКАЧКИ

IVB 7

Моделът IVB 9 961-OL BASIC е снабден със система за автоматично текущо очистване
и пълно очистване (при запушване на маркуча).

� Специален филтър клас “М” с филтри-
раща способност  > 0,1 mg/m3

� Безстепенно регулируема мощност на
засмукване

� Система за оптимизация на засмукващия
процес в зависимост от размера на
вакуумния маркуч

� Звукова сигнализация при запушване на
филтъра

� Лесно включване на прахосмукачката
� Система за лесно стартиране на елек-

трическата система
� 70 л контейнер, който може лесно да се

изпразни, чрез накланяне или чрез
неговото вдигане от рамката

� Система за очистване Push & Clean.

IVB 961 - 0L

Модел IVB 9 965-OL SD XC е снабден със система за пълно автоматично очистване.

�`Специален филтър клас “М” с филтри-
раща способност  > 0,1 mg/m3

� Безстепенно регулируема мощност на за-
смукване

� Система за оптимизация на засмукващия
процес в зависимост от размера на
вакуумния маркуч

� Звукова сигнализация при запушване на
филтъра

� Лесно включване на прахосмукачката;
� Система за лесно стартиране на

електрическата система
� 50 л контейнер, който може лесно да се

изпразни, чрез накланяне или чрез
неговото вдигане от рамката

� Система за очистване XtremeClean.

IVB 965 - SD

IVB 7 IVB 961-OL IVB 965-SD

Захранване (V) 220-240 220-240 220-240

Честота (Hz) 50-60 50-60 50-60

Mощност (W) 1200 2x 1200 2x 1200

Мощност на двигателя за засмукване 270 270 270

Въздушен поток (l/s) 60 120 120

Реализиран вакуум (kPa) 23 23 23

Ниво на шум ISO 3744 (dB) 53,5 67 67

Площ на основния филтър (см2) 7800 7500 7500

Капацитет на контейнера (l) 70 70 50

Капацитет на филтърната торба (l) 40 40 40

Габаритни Размери L x W x H  (cm) 58x 60,5x 97 58x 60x 97 61,5x 69x 99

Тегло на машината ( kg) 27,2 30 45

Клас на защита IPX4 IPX4 IPX4



29АКСЕСОАРИ ЗА GM 80, IVB 3, 5, 7, 9

КОД

Работен комплект Ø36 – 6 части, предназначен за IVB 3, 5, 7 ,9, код 302000927

КОД

Антистатичен работен комплект Ø38, задължителен за IVB 7 ATEX, код 80601000

КОД

Комплект с полиуретанов маркуч Ø38, устойчив на абразивни частици, с къси накрайници за почистване на машини, код 80601100

КОД

Комплект с полиуретанов маркуч Ø38 , устойчив на абразивни частици, с накрайници за под и къси накрайници, код 80601200

КОД

Комплект с маслоустойчив маркуч Ø38, код 80601300

ТОРБИЧКА КОД ЗА МОДЕЛ КОД ЗА МОДЕЛ

81620000 GM 80P 302001480 IVB 965

302000565 IVB 3

302001138 IVB 5

302001912 IVB 7

302002892 IVB 961

ОСНОВЕН ФИЛТЪР КОД ЗА МОДЕЛ КОД ЗА МОДЕЛ

61543000 GM 80P 302000751 IVB 965

302000605 IVB 3

302001134 IVB 5

302001134 IVB 7

302000751 IVB 961

HEPA ФИЛТЪР КОД ЗА МОДЕЛ КОД ЗА МОДЕЛ

21738000 GM 80P - IVB 965

- IVB 3

- IVB 5

- IVB 7

- IVB 961



Новата разработка на модел 118 се отличава с подобрени характеристики, които я
превръщат в още по-ергономична, лека, компактна и лесна за употреба. Богатата гама
от аксесоари към нея я определят като подходящ избор за всеки индустриален сектор.
Това е най-малката машина със степенна защита IP54.

30 NILFISK - CFM     Монофазни

118  За сухо засмукване

Индустриалната прахосмукачка модел  125 е проектирана за работа в комплект с елек-
трически машини с оператор и ръчно управляеми инструменти. Перфектния баланс
между обема на засмуквания въздух и реализирания вакуум от двата двигателя позволява
засмукването на всяка една прашинка при работа с инструменти (ел. длета, ел. триони,
машини за полиране на дърво, шлайфмашини, инструменти за прахово боядисване, ел.
рендета и др. професионални инструменти). Отличава се с ниски нива на шума.

125   За сухо засмукване

Солидна конструкция, по-голяма филтрираща площ. Оборудвана с практично устройство
за бързо освобождаване на контейнера за отпадъци. Ниските нива на шума позволяват
работа, дори и в затворени пространства. Машината е идеална не само за стандартно
почистване, но и за засмукване на фин прах от ръчно управляеми инструменти, ел. триони,
ел. рендета, машини за шлифоване, както и за засмукване на азбест или горещи отпадъци
от фурни, пещи за изпичане на керамика, тухли и др.

127  За сухо засмукване

118 125 127

Захранване (V) 230 230 230

Честота (Hz) 50-60 50-60 50-60

Mощност (W) 1000 2x800 2x1000

Въздушен поток (l/s) 45 86,66 90

Реализиран вакуум (kPa) 21,5 20 21,5

Ниво на шум ISO 3744 (dB) 75 78 68

Площ на основния филтър (см2) 7000 150 19500

Капацитет нa контейнера (l) 25 40 38

Габаритни Размери L x W x H  (cm) 51x50x95 64,2x57x100 66х58х105 

Тегло на машината ( kg) 26 34 42

Клас на защита IP54 IP54 IP54
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SOL 2000 За сухо и мокро засмукване

Предназначени за почистване на твърди частици, метални стружки, масла и течности.
Идеални за металообработващата индустрия, машиностроенето. Изцяло метална
конструкция. Гарантират по-бърз и ефективен работен процес, по-голяма безопасност
и по-чиста работна среда. Оборудвани със ‘’STAR’’ филтър. Капацитета на контейнера
за отпадъци е 60 л.

SOL 3000 За сухо и мокро засмукване

Притежава всички характерни особености на серията SOL, но е с по-голям дебит на
засмуквания въздух. Машината е изключително производителна.
Предназначени за почистване на твърди частици, метални стружки, масла и течности.
Идеални за металообработващата индустрия, машиностроенето. Изцяло метална 
конструкция. Гарантират по-бърз и ефективен работен процес, по-голяма безопасност
и по-чиста работна среда. Оборудвани със ‘’STAR’’ филтър. 
Опростената конструкция я прави лесна и непретенциозна при експлоатация.
Капацитета на контейнера за отпадъци е 100 л.

137  За сухо и мокро засмукване

Един от най-утвърдените и признати модели от цялата гама индустриални прахосму-
качки на NILFISK–CFM, благодарение на отличното съотношение качество/цена и
своята оперативна гъвкавост. Съобразена с последните технологични новости за 
максимална надеждност и най-добри резултати. Особено подходяща за почистване на
стружки и масла от машините в металообработващата индустрия, отпадъци в
строителството, керамичната промишленост, текстилната индустрия, прах и се-
мена в хранителната индустрия, почистване на складове.

NILFISK - CFM     Монофазни

SOL 2000 SOL 3000 137  60/ 100

Захранване (V) 230 230 230

Честота (Hz) 50-60 50-60 50-60

Mощност (W) 2x1000 3x1000 3x1000

Въздушен поток (l/s) 90 136,6 136,67

Реализиран вакуум (kPa) 21,5 21,5 21,5

Ниво на шум ISO 3744 (dB) 78 79 73

Площ на основния филтър (см2) 19500 19500 19500

Капацитет нa контейнера (l) 60 100 60/100

Габаритни Размери L x W x H  (cm) 85x67x138 85x67x158 79X65X135

Тегло на машината ( kg) 65 68 62/65

Клас на защита IP54 IP54 IP54



Индустриална прахосмукачка за чисти помещения, отговаряща на всички стриктни 
изисквания на ISO клас 4 (макс. 10 частици ≥ 0.5 μm/foot 3 ). Може да бъде подлагана на
цялостна стерилизация в автоклави. Оборудвана с филтри HEPA/ULРA. Конструкция от
неръждаема стомана AISI 316 – стандарт във фармацевтичната индустрия. Изключи-
телно ниски нива на шума, компактни размери.

32 СПЕЦИАЛНИ МОНОФАЗНИ

IVT 1000 CR- за сухо засмукване

Изключително подходяща за събиране на токсичен прах, тъй като може да бъде 
оборудвана с абсолютен HEPA филтър. Гарантира висок стандарт на защита – пред-
назначена за работа в Зона 22 – Прах (риска от възникване на експлозия е нисък, но съще-
ствува). Сертифицирана по ATEX.

15 ATEX- за сухо засмукване

Последното попълнение в гамата от специализирани, монофазни, индустриални прахос-
мукачки на NILFISK. Предназначена за ефективно бързо мобилно почистване на работил-
ници и малки индустриални помещения или зони. Много подходяща за дърводелци,
строители, водопроводчици и др., тъй като улеснява дейността им на различните 
работни обекти. Сертифицирана за работа в ATEX Зона 22 - Прах. С уред за мониторинг
на въздуха и звукова аларма при запушване на филтъра. 

IVB 7X - ATEX- за сухо и мокро засмукване

Предназначена за засмукване на масла, емулсии и стружки. С възможност за филтриране и
рециклиране на маслото за няколко минути. Отличава се с висока мощност, лесна 
употреба и бързо почистване на машината. Практична, лека и маневрена.

ECO OIL 13- за засмукване на масла и стружки

IVT 1000 15 ATEX IVB 7X - ATEX ECO OIL 13

Захранване (V) 220-240 220-240 220-240 220-240

Честота (Hz) 50-60 50-60 50-60 50-60

Mощност (W) 1200 1100 1200 1300

Мощност на двигателя за засмукване (W) 250 - 270

Въздушен поток (l/s) 38 38,3 56 44,6

Реализиран вакуум (kPa) 19,8 22 25 32

Ниво на шум ISO 3744 (dB) 61 68 53,5 70

Площ на основния филтър (см2) 2100 8000 3000

Капацитет нa контейнера (l) 12,5 25 70 180

Капацитет на филтърната торба (l) 8 18 40

Габаритни Размери L x W x H  (cm) 30x30x63 50x 55x 122 58x 60,5x 97 105x67x150 

Тегло на машината ( kg) 7,8 44 27,2 120

Клас на защита IP40 IP55 IPX4 IP43
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A15 – за сухо и мокро засмукване

Моделът А15 е най-малкият от серията индустриални прахосмукачки, захранвани с
компресиран въздух за работа в опасна среда. С вградена система Venturi.
Сертифицирана по ATEX за изискванията на Зони – Газ 1 и 2, и Зона Прах 21 и 22.
С новият си дизайн, елегантен профил и минимално потребление на въздух е идеална за
места с ограничен въздушен обем и малко количество отпадъци за почистване.

A17 – за сухо и мокро засмукване

Моделът А17 е снабден с мощна външна система Venturi, която гарантира оптимален
режим на работа по отношение на вакуумното налягане и въздушния поток. Предлага
се в две разновидности – с два различни контейнера – 60л и 100л.

A27 – за сухо и мокро засмукване

Този модел е изключително подходящ за засмукване на много тежки материали или го-
леми количества отпадъци. Оборудвана с две системи Venturi, тази машина постига
отлични почистващи резултати. Предлага се с контейнери от 100л или 175л за пре-
махване на тежки отпадъци като мокър пясък за възможно най-кратко време.

ПРАХОСМУКАЧКИ ЗАХРАНВАНИ С КОМПРЕСИРАН ВЪЗДУХ (ЗА ATEX СРЕДИ) 

A15 A17  60/100 A27  100/175

Захранване - сгъстен въздух l/ min (при  6 bar) 980 1 600 3 200

Въздушен поток (l/s) 38 113 192

Реализиран вакуум (kPa) 32 45 45 

Ниво на шум ISO 3744 (dB) 70 78 81

Площ на основния филтър (см2) 7 000 19 500 35 000

Капацитет на контейнера (l) 25 60/100 100/175 

Капацитет на филтърната торба  (l) 18 46 46

Габаритни Размери L x W x H  (cm) 50х55х95 86х68х116 98х90х181

Тегло на машината ( kg) 24 62 112 

Клас на защита IP56 IP56 IP56 



34 ТРИФАЗНИ

Индустриални прахосмукачки за засмукване на течности, прах и стружки. Оптимална
комбинация от почистваща сила, отлични резултати и защита на околната среда. Мо-
делите SOL са изработени изцяло от стомана. Нивата на шума са съобразени с после-
дните изисквания. Много добра маневреност. Подходящи както за ежедневно
почистване в производствени помещения така и за почистване на всякакви твърди
отпадъци или течности.

SOL 3/ SOL 5W – за сухо и мокро засмукване

Серията представя една нова концепция при индустриалните прахосмукачки. Предназна-
чена за почистване на масла, емулсии, стружки и течности. Благодарение на възможно-
стите им за вграждане на различни модули, могат да бъдат адаптирани, след добавянето
на специални аксесоари, например според L-M-H степен на филтрация за всякакви работни
условия в съответствие с международните изисквания и стандарти. Към модела ‘’W’’ е
прекачен двустепенен, страничен канален вентилатор, за да се постигне по-силен възду-
шен поток.

3308 / 3508/ 3508W – за сухо и мокро засмукване

Индустриалната прахосмукачка е оборудвана с филтърна камера и филтър с по-голяма
филтърна площ. Идеална за почистване на големи количества фин прах. Лесна за употреба,
с ниско ниво на шума, което позволява да се използва във всяко предприятие.

3558 – за сухо и мокро засмукване

CTS 22/ CTS 40 CTT 40 SOL 3 SOL 5W 3308 3508/ 3508W 3558

Захранване (V) 380/ 400 380/ 400 380/ 400 380/ 400 380/ 400 380/ 400 380/ 400

Честота (Hz) 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60

Mощност (W) 2 200 4 000 2 200 4 000 2 200 4 000 4 000

Въздушен поток (l/s) 88 148 85 143,33 85 85/144 144

Реализиран вакуум (kPa) 30 18 30 30 30 46/ 30 30

Ниво на шум ISO 3744 (dB) 68 70 71 74 69 72/ 73 73

Площ на основния филтър (см2) 19000 19000 19500 19500 19500-29000 19500-29000 35000-57000

Капацитет на контейнера (l) 50 50 60/100 60/100 100 100 80

Габаритни Размери L x W x H  (cm) 105X60X125 105X60X125 67x105,5x133 67x105,5x153 125X65X157 125X65X157 126X65X159 

Тегло на машината ( kg) 99 114 153 153 157 157 159

Клас на защита IP55 IP 55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55

Нова серия компактни тихи многофункционални трифазни индустриални прахосмукачки.
Компактните размери им осигуряват възможности за почистване, дори и на най-труд-
нодостъпните места. Олекотената конструкция на машината позволява лесното и

,

транспортиране на различни работни места. Възможност за избор между модели с го-
лямо налягане и редуциран въздушен поток (мод. CTS 22-2.2 kW) и CTS 40-4 kW или модели
оборудвани с турбинен, освобождаващ голям въздушен поток и по-високо налягане   
(CTT 40).

CTS 22/ CTS 40/ CTT 40 – за сухо и мокро засмукване (НОВИ МОДЕЛИ)
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3707-3707/ 10- за сухо и мокро засмукване

3907 - 3907W - 3907/ 18- за сухо и мокро засмукване

3907/ 18 - 780- за сухо и мокро засмукване

ТРИФАЗНИ

Сериите 3707 и 3907 са мощни силни и надеждни, което ги прави предпочитан избор за
продължителни и тежки режими на работа. Голямата филтрираща площ  и капацитета
на контейнера позволяват продължителен процес на работа без прекъсване. Тези ма-
шини са най-търсени от предприятията от тежката индустрия и представляват тех-
нологичен стандарт за водещите компании.

Индустриална прахосмукачка, която гарантира висока ефективност и многофункцио-
налност. Оборудвана с трифазен страничен канален вентилатор.

Трите модела предлагат различни характеристики и възможности според специфич-
ните изисквания: по-голямо вакуумно налягане, по-силен въздушен поток или по-висока
мощност. 
Варианта 3907/18 се използва за агрегатна машина, захранваща до 18 поста.

Предназначена за почистване на големи количества много фин прах. 
Филтриращата повърхност е 6.5 кв.м.

За продължителна употреба и тежки режими на работа. Могат да бъдат свързвани към
фиксирана централизирана система благодарение на своята висока мощност. 
Моделът 3997 W-C е стандартно оборудвана с почистваща система, за да се осигури не-
прекъснатата работа на машината без прекъсване за почистване на филтъра. 

3997/ 3997 W - за сухо и мокро засмукване

3707 3707/10 3907/ 3907W 3907/ 18 - 780 3997/ 3997W

Захранване (V) 380/ 400 380/ 400 380/ 400 380/ 400 380/ 400

Честота (Hz) 50 50 50 50 50

Mощност (kW) 5.5 7.5 11 13 22

Въздушен поток (l/s) 135 225 140/ 255 310 310

Реализиран вакуум (kPa) 36 42 52/ 36 44 61

Ниво на шум ISO 3744 (dB) 77 78 78 78 80/ 82

Площ на основния филтър (см2) 45000 45000 45000 45000 - 62000 62000/ 88000

Капацитет на контейнера (l) 175 175 175 175 175

Габаритни Размери L x W x H  (cm) 165X83X180 165X83X180 165X83X180 165X83X180 192x90x216 / 220

Тегло на машината ( kg) 260 310 340/ 350 360 652/ 697

Клас на защита IP55 IP55 IP55 IP55 IP55



Като световен лидер на пазара на индустриални прахосмукачки NILFISK – CFM неизменно посвещава време и ресурси за
разработването на „специални продукти“ за уникални приложения. Най-взискателните клиенти в това отношение са
фармацевтичната, химическата, козметичната, хранителната промишленост, електрониката и др. За техните изи-
сквания е разработена и продължава да се усъвършенства отделна серия продукти – Бялата серия- най-иновативните
технологични решения за фармацевтичната и хранителната индустрии.
Те са проектирани в съответствие с най-стриктните европейски и световни стандарти,  в пълно съответствие с но-
вите ATEX наредби.

36 БЯЛА СЕРИЯ

Фиксирани хоризонтални машини, с ниски нива на шума, специално предназначени за ра-
бота в ограничени пространства. Идеални за фиксирано приложение за засмукване на
малки количества фини прахообразни субстанции или отпадъци.
Обикновено те се вграждат като обезпрашаващи вакуум модули към пакетиращи ма-
шини, блистер автомати и др.

040/ 22 - 100/ 28 - 150/ 36 – за сухо засмукване

Изключително компактни, фиксирани вертикални машини за всякакъв тип 
фиксирано почистване от автоматични машини, работни места и др. Двигателят е раз-
положен в стоманено шаси, под контейнера. Моделът 3151 е оборудван с механичен
филтър шейкър и отвор за бързо монтиране на накрайници.

3051 - 3101 - 3151 – за сухо засмукване

Предназначени за химическата, фармацевтичната, хранителната, хартиената, козме-
тичната промишлености, както и за всички други производствени зони, където хигие-
ната трябва да бъде гарантирана. Засмукващите части на тези машини са проектирани
с цел максималното улесняване на запазването на нивото на хигиена. Притежават висока
филтрираща способност.

3156 - 3306 – за сухо засмукване

040/ 22 100/ 28 150/ 36 3051 3101 3151 3156 3306

Захранване (V) 380/ 400 380/ 400 380/ 400 380/ 400 380/ 400 380/ 400 380/ 400 380/ 400

Честота (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50

Mощност (W) 370 850 1600 370 850 1600 1500 2200

Въздушен поток (l/s) 22 40 58 22 40 58 58 85

Реализиран вакуум (kPa) 15 22 23 15 22 23 23 31

Ниво на шум ISO 3744 (dB) 62 65 68 62 63 67 68 68

Площ на основния филтър (см2) 2300 4250 4250 2300 2300 4250 7000 19500

Капацитет на контейнера (l) 9 25 25 25 25 25 25 48

Габаритни Размери L x W x H  (cm) 29X52X40 37X70X48 48X77X97 42X38X82 42X38X82 54X45X105 78x48x134 88x58x159 

Тегло на машината ( kg) 18 22 39 24 28 42 72 115

Клас на защита IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55
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CFM ‘’R’’ моделите от бялата серия са предназначени специално за засмукване на дребни отпадъци директно и
непрекъснато от преработващи машини. 
Най-често срещаните приложения са в текстилната промишленост (прах, конци), предприятия за пакетиране
(отпадъци от найлон/пластмаса), хартиена индустрия (много дребни частици).

R 104/ R 105/ R 155/ R 305

Моделите са конструирани за съвместна работа 
с тъкачни станове и пакетажни машини.

3507 WR

Най-мощната вакуумна машина от ‘’R’’ серията. Най-
доброто решение при събиране на големи количества
отпадъци от производствени линии.

СЕРИЯ R

R 104 R 154 R 155 R 305 3507 WR

Захранване (V) 380/ 400 380/ 400 380/ 400 380/ 400 380/ 400

Честота (Hz) 50 50 50 50 50

Mощност (W) 900 1100 1100 2200 4000

Въздушен поток (l/s) 43 55 55 85 138

Реализиран вакуум (kPa) 22 23 23 32 31

Ниво на шум ISO 3744 (dB) 68 72 72 75 75

Площ на основния филтър (см2) 11500 11500 11500 14350 18000

Капацитет на контейнера (l) 114 114 150 150 215

Габаритни Размери L x W x H  (cm) 56X120 56X120 66X125 66X125 120X70X140 

Тегло на машината ( kg) 40 40 61 61 155

Клас на защита IP55 IP55 IP55 IP55 IP55



38 АКСЕСОАРИ ЗА NILFISK - CFМ

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ Ø КОД

“Кертридж” филтър със система за автоматично изчистване
460 5 60311

560 5 60312

Допълнителна ел. система, за модел 3306 8 41198

Пресепаратор саморазтоварващ се с циклонна система, 400 литра 100 7 22158

Сепаратор 50л, Ø 360 50 7 22104

Сепаратор 100л, Ø 460 50 7 22105

Пресепаратор 100л, за горещи субстанции 50 SO7IC22004

Циклон за предпазване на филтъра от пръски при засмукване на течни субстанции
460 5 60109

560 5 60110

Грил и декомпресионен маркуч при използване на найлонови чували за събиране на отпадъка
460 5 60343

560 5 60039

Фиксиран накрайник за под, 600мм 70 7 22085

Метален преход за присъединяване на накрайниците към маркуча
40 7 21004

50 7 21002

Метален преход, за присъединяване на накрайниците към машината
40 7 21005

50 7 21003

Метален преход-редукция за присъединяване към машината
50-40 7 22000

70-50 7 22001

Метален преход с два разклонителя
70/40/40 7 22111

100/50/50 7 22128

PVC накрайник за вакуумен маркуч
40 7 23022

50 7 23023

Гумен накрайник за вакуумен маркуч
40 7 20001

50 7 20002

Маслоустойчив антистатичен вакуумен маркуч 
40

50

7 24005

7 24003

Гъвкав маркуч, на метър
40 7 24052

50 7 24053

Вакуумен маркуч, на метър
40 7 24024

50 7 24025

Стоманен маркуч за горещи субстанции, на метър 
40 7 24031

50 7 24032

Антистатичен нетоксичен маркуч, на метър
40 7 24028

50 7 24029



39СЕРИЯ R

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ Ø КОД

Гумен накрайник за събиране на прах в големи количества

40 7 21011

50 7 21010

Накрайник за събиране на прах от машини 50 7 21030

Плосък метален накрайник, 500 mm за събиране на отпадъци от тесни места

40 7 21027

50 7 21026

“Г” образен накрайник за събиране на отпадъци от машини и други места 
със сложна конфигурация

50 7 21075

Плосък метален накрайник с найлонова четка за почистване на плоски повърхности 
с ограничен достъп

40 7 22088

50 7 22089

Кръгъл накрайник с мека четка за почистване на прах и отпадъци от плоски повърхности

40 7 22045

50 7 22047

Накрайник за събиране на прах от машини и труднодостъпни места

40 7 22142

50 7 22141

Алуминиев удължител 3м

40 7 22006

50 7 22003

Хромиран “S” удължител с ключалка за почистване на под
40

50

7 22121

7 22122

Универсален накрайник за под с регулируема височина 400mm
40 7 22030

50 7 22029

Накрайник с четка за под, за сухо засмукване, 400mm 40 7 22138

50 7 22137

Четка за почистване на стени, 300mm

40 7 22194

50 7 22197

Сърповиден накрайник за почистване на тръби Ø 100 50 7 22131

Сърповиден накрайник за почистване на тръби Ø 200 50 7 22133

“STAR” филтър, категория L

360 8 17079

460 8 17080

560 8 17081

780 8 17160

Полиестърен, антистатичен “Kертридж” филтър

460/560 8 33140

780 8 33141

Гумени ленти за накрайник за под, 400mm, 10бр 8 20295

Четки за накрайник за под, 400mm, 10бр 8 23040
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Серията включва 15 стандартни модела индустриални

прахосмукачки. Мощността им варира от 22 до 85kW, а

специалните модели се проектират според изискванията на

клиента. Всички предприятия като леярни, циментови

заводи, стоманодобивни предприятия, заводи за изгаряне на

смет, заводи от керамичната промишленост, предприятия

от химическата промишленост, при които бързото и

цялостно почистване на огромни количества отпадъци или

тежки материали избират тези специализирани вакуумни

машини заради тяхната надеждност, здравина и лесна

експлоатация. Но водещият мотив за техния избор е преди

всичко многофункционалната употреба – почистване,

поддръжка, използване като вакуумна част във фиксирана

централизирана система. 

Всички модели са създадени в съответствие с най-строгите

изисквания за безопасност, наредбите за опазване на

околната среда. Те притежават висока мобилност и могат

да бъдат придвижвани посредством местата за захващане,

означени на машината. Това позволява транспортирането

с мотокар или кран.

ВИСОКОМОЩНОСТНИ

ВАКУУМНИ СИСТЕМИ
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Централизираната вакуумна система се състои от

засмукваща част, филтрираща част и система от тръби.

При проектирането всеки отделен сегмент на

инсталацията се изчислява в зависимост от специфичните

нужди на работното място, където трябва да се

инсталира.

Основните предимства са:

� икономия на време, благодарение на незабавното 

почистване от различните производствени зони;

� увеличаване на производителността, благодарение на 

възможността за непрекъснат работен процес;

� бързо изхвърляне на отпадъците, благодарение на

различните системи за автоматично изпразване на

събрания материал.

Фиксираните вакуумни инсталации намират приложение в

стотици компании, където е необходимо почистването на

големи количества отпадъци или където трябва да се

почистят различни точки едновременно и/или на различни

етажи/нива.

ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ ВАКУУМНИ

СИСТЕМИ
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В огромното си разнообразие от видове вакуум

конвейерите са предназначени основно за транспортиране

на определени количества прахови субстанции или гранули

от чували или контейнери до преработващи машини,

например захранващи смесителните машини, гранулатори,

машини за капсули, компресори, блистер машини. 

Могат да транспортират продукти от един източник до

няколко различни направления и обратно. 

Вакуум конвейерите намират приложение във

фармацевтичната, керамичната, химическата и

хранителната индустрии.

ВАКУУМ КОНВЕЙЕРИ
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KF серия (НОВИ МОДЕЛИ)

� Коляно-мотовилкова помпена система
тип „Premium” – нискооборотна и 
изключително надеждна

� Здрава, устойчива на натиск метална
рамка с изведени пред и зад корпуса
бъмпери

� Корпус, изграден от специална пласт-
маса, устойчива на удари

� Голям обем на резервоара за гориво (19л),
снабден с индикатор за отчитане ни-
вото на горивото 

� Вграден резервоара за препарат (16л)
� Система за подаване на препарат под

ниско налягане снабдена с регулатор
� Директно захранване на водната помпа
� Машината е снабдена с електрически

мотор  (1400 оборота)  с външна анти-
корозионна защита 

� Лесен достъп до водния филтър за про-
верка и почистване

� Лесна проверка на нивото на масло в пом-
пата.

KE Classic серия

� Вградена бавнооборотна, коляномото-
вилкова помпа тип LW с керамични
втулки на буталата и корозионно-
устойчива месингова глава.
Задвижването е термично защитено от
претоварване и от пад на напрежение в
ел. мрежа. 

� Горивната система е с четири диапазо-
нен регулатор на температурата. 

� Нагревателя за водата е вертикално раз-
положен и е с автономно захранване.

� Захранването на помпата с вода е ди-
ректно.

� Системата за подаване на препарат ра-
боти в диапазона на ниско налягане и се
регулира в зависимост от конкретната
необходимост.

   KE Compact серия (НОВИ МОДЕЛИ)

ПАРОСТРУЙНИ МАШИНИ

KF ЕXTRA
8.15 15/200 T

KF EXTRA
9.18  18/200 T

KF CLASSIC
6.15 15/160 T

KF CLASSIC
8.15 15/ 200 T

KE CLASSIC
8550 14/180 T

KE CLASSIC 
8560 15/150 T

KE COMPACT 
3.10

KE COMPACT
5.10 10/ 180 T

максимално налягане на помпата (Bar) 200 200 160 200 180 150 130 180

дебит на помпата (l/h) 900 1080 900 900 840 900 600 600

обороти на помпата (min-1) 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

обща консумирана мощност  (kW)  7 7,6 5,8 7 5,5 5,5 3 5,5

температура на изходящата вода (°C)  140 140 140 140 140 140 140 140

захранване (V) 400 400 400 400 400 400 230 400

габаритни размери (cm) 132x82x96 132x82x96 132x82x96 132x82x96 103x71x86 103x71x86 90x 71x 86 90x 71x 86

тегло (kg) 152 152 152 152 125 125 114 114

Висок клас, предназначени за най- тежките и продължителни режими на работа.
Машините от тази серия се характеризират с изключителни експлоатационни характе-
ристики, надеждност и дълготрайност

Среден и висок клас машини, предназначени за тежки режими на работа.

Среден клас машини, предназначени за тежки режими на работа.
Притежава компактна конструкция с общо задвижване на помпата и вентилатора на го-
ривната система, което я прави изключително лесна за поддръжка. Нагревателя е четири
диапазонен.

� Нискооборотна помпена система коляно-
мотовилков тип  - „LW” с керамични
втулки на буталата

� Здрава и устойчива метална рамка
� Корпус от специална удароустойчива

пластмаса
� Резервоар за дизелово гориво 13 литра със

сензор за нивото на горивото и филтър
� Вграден резервоар за препарат
� Система за подаване и регулиране на

препарата под високо налягане
� Система за омекотяване на използва-

ната вода.



� Вградена среднооборотна, коляно-мото-
вилкова помпа тип LW-ZW с керамични
втулки на буталата и корозионно-
устойчива месингова глава. Задвижва-
нето е термично защитено от
претоварване и от спад на напрежение
в ел. мрежа. 

� Горивната система е с четири диапазо-
нен регулатор на температурата. На-
гревателната серпентина е двойно
навита с дължина 40 m. По този начин
става възможно машината да работи с

много висока температура дори при ре-
жими с високо налягане на водата.

� Total stop с времеви закъснител - 30сек. с
цел намалено температурно напрежение
в нагревателя при спиране.

� Система от дозираща помпа и резер-
воар за омекотяване на водата, през
която се захранва основната помпа.

� Възможност за работа с почистващ
препарат и регулиране на подаването
му в целия диапазон  на налягането.

44 ПАРОСТРУЙНИ МАШИНИ

KCS серия

� Помпена система, снабдена със средно-
оборотна аксиалнорадиална помпа
COMET AXR с бърз старт, три кера-
мични бутала, клапани от неръждаема
стомана.

� Високоефективна нагревателна система
снабдена с четири диапазонен регулатор
на температурата, вградена двойно на-
вита серпентина - 30m, с вертикално
разположен нагревател.

� Стандартната комплектовка включва:
резервоар за препарат, маркуч с двойна
стоманена оплетка - 10m. Универсално
копие с пистолет и ергономична дръжка.

� Възможност за работа с почистващ
препарат и регулиране на подаването
му в диапазона на ниско налягане.

KD серия

� Помпа стартираща при всякакви усло-
вия благодарение на системата EASY -
START.

� Надежден by-pass клапан професионално
изпълнение.

� Система TOTAL STOP за спиране на пом-
пата, когато не се работи с машината
повече от 30 секунди. 

� Манометър следящ текущото работ-

ното налягане на машината. 
� Регулиране на горивния процес с термо-

ключ в 4 диапазона: 0÷25°; 25°÷50°,
50°÷75°; 75°÷90°.

� Високоефективна система за загряване
на водата със серпентина, гаранти-
раща работа с високи стойности на
температурата при всички режими на
работа на машината.

SCOUT серия

KCS TS 
550 13/180 T

KCS TS 
560 15/160 T

KCS TS 
700 14/200 T

KD 300 
10/140 T

KD 500
12/180 T

SCOUT CLASSIC
150M

SCOUT CLASSIC
135M

максимално налягане на помпата (Bar)        180 160 200 140 180 150 135

дебит на помпата (l/h)   780 900 840 600 720 540 600

обороти на помпата (min-1)         2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800

обща консумирана мощност  (kW)             5,5 5,5 7,5 3 5 2,7 2,7

температура на изходящата вода (°C)      140 140 140 140 140 90 90

захранване (V) 400 400 400 400 400 230 230

габаритни размери (cm)         90x71x86 90x71x86 90x71x86 90x71x86 90x71x86 89x50x85 89x50x85

тегло (kg)              118 118 120 90 90 85 85

Среден клас машини, предназначени за тежки и средни режими на натоварване.

Среден клас машини, предназначени за средни леки режими на натоварване.

Нисък клас машини, предназначени за леки режими на натоварване.
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К серия

КА серия

COMET KA ЕXTRA  - Маркуч  с двойна стоманена оплетка - 15м; Макара за навиване на
маркуча, разположена на гърба на машината; Двойно копие за професионална употреба.
COMET KA EXCEL - Маркуч  с двойна стоманена оплетка - 15м; Макара за навиване на
маркуча, разположена на гърба на машината; Универсално копие с ветрилообразна дюза.
COMET KA CLASSIC - Маркуч  с двойна стоманена оплетка - 8м; Универсално копие 
с ветрилообразна дюза.

Стандартната окомплектовка е:
� Резервоар за разтвор – 4 л и сонда с

филтър за допълнително засмукване на

препарат при необходимост
� Маркуч с двойна оплетка
� Универсално копие и пистолет.

KS серия

COMET KS EXTRA - Маркуч с двойна стоманена оплетка - 10м; Макара за навиване на
маркуча; Копие с турбо дюза; Универсално копие с ветрилообразна дюза и пистолет.
COMET KS CLASSIC - Маркуч с двойна стоманена оплетка - 8м; Универсално копие 
с ветрилообразна дюза и пистолет.

� Помпена система снабдена със средно-
оборотна аксиално-радиална помпа
COMET KS с бърз старт, три керамични
бутала, клапани от неръждаема сто-
мана; контролен манометър за следене и
регулиране на налягането

� Защитени посредством термична 
защита на основния ел. двигател, пред-
пазен клапан, автоматичен Total stop

� Стандартна комплектовка: резервоар за
препарат - 1,8л и сонда с филтър  за 
допълнително засмукване при необходи-
мост; маркуч със стоманена оплетка;
универсално копие с пистолет и ергоно-
мична дръжка; колела с голям диаметър

� Машината заема малко пространство,
благодарение на вертикалния си дизайн.

ВОДОСТРУЙНИ МАШИНИ

K PREMIUM  
6.13 T

K PREMIUM 
6.15 T

K PREMIUM 
8.15 T

K PREMIUM 
9.15 T

KA CLASSIC 
3000 12/130 M

KA CLASSIC 
3200 10/150M

KA CLASSIC 
5000 12/200 T

KS CLASSIC 
1700 M

KS EXTRA 
1700 M

максимално налягане на помпата (Bar)        190 170 210 230 130 150 200 155 155

дебит на помпата (l/h)  780 900 900 900 720 600 720 540 540

обороти на помпата (min-1)   1400 1400 1400 1400 2800 2800 2800 2800 2800

обща консумирана мощност  (kW)   5,5 5,6 6,6 7,3 2,9 2,9 4,3 2,9 2,9

захранване (V) 400 400 400 400 230 230 400 230 230

габаритни размери (cm) 63x59x96 63x59x96 63x59x96 63x59x96 44x42x94 44x42x94 44x42x94 89x32x38 89x32x38

тегло (kg) 55 55 55 55 36 36 36 17 19

Предназначени за по-леки режими на работа.

Среден клас водоструйни машини, предназначени за тежки и средни режими на работа.
Помпената система е среднооборотна аксиалнo-радиална тип “AX” с бърз старт и ке-
рамични втулки на буталата. Главата на помпата е месингова и върху нея е изведен
контролен манометър следящ текущото състояние на работното налягане.

Висок клас водоструйни машини, предназначени за най-тежките и продължителни режими
на работа.Машините от тази серия се характеризират с изключителни експлоатационни
характеристики, надеждност и дълготрайност.Корпуса е изграден на модулен принцип и
лесно може да се трансформира в стационарен или в преносим агрегат.

� Коляно-мотовилкова помпена система
тип „Premium” – нискооборотна и 
изключително надеждна

� Удобно и лесно свързване на маркуча към
машината

� Удобна и практична дръжка
� Големи колела (Ø200mm) за лесно 

преместване и завъртане на машината
� Резервоар за препарат с външно наблю-

дение и контролен кран

� Филтър и допълнителна вътрешна 
смукателна система

� Машината е снабдена с ел. двигател
(1400 оборота) с външна антикоро-
зионна защита

� Регулиране на работното налягане чрез
изведен на контролния панел редуцил 
вентил

� Защита на двигателя от прегряване.



"БУЛИНЖЕНЕРИНГ КЪМПАНИ" ООД

1407 гр. София, ул. "Кишинев" 5А, офис 4
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е-mail: petkov@bulengineering.com

trade@bulengineering.com

Логистичен център:
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е-mail: logistics@bulengineering.com
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9020 Варна, бул. "Република" 5
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е-mail: varna@bulengineering.com
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Офис Бургас:
8000 Бургас, ЖК Славейков бл. 123, крило А, партер
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