
VHS120

Най-компактната и 
най-мощната досега



Компактните ѝ размери дават възможност за лесно достигане до всеки ъгъл на работния 
участък

За приложения за мокро и сухо почистване

Бързо и ефикасно почистване



VHS120

Винаги е удоволствие да се представи продукт, който е 
имал успех още на етапа на конструирането.
 
Вдъхновена от нуждата ни да изслушваме ежедневните 
нужди на тези, които трябва да се справят с всякакъв 
боклук – включително и токсични отпадъци – и на тези, 
които трябва да събират с прахосмукачка големи количе-
ства материали за кратко време и в разнообразна среда, 
VHS120 е лека и надеждна прахосмукачка от промишлен 
тип: комбинация от решения за работа във всякакви произ-
водствени условия.

ПЕРФЕКТЕН БАЛАНС МЕЖДУ ЕФИКАСНОСТ И 
ФУНКЦИОНАЛНОСТ

ВИСОКИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Иновационната глава с мотор дава възможност за перфект-
но вентилиране и отлична звукоизолация. Всмукваният 
въздух се пренася по интелигентен начин и се извежда 
навън с ниска скорост. Въпреки че е еднофазно задвижва-
на компактна прахосмукачка, моделът VHS120 гарантира 
отлична производителност от гледна точка на мощност, 
създаван вакуум и въздушен поток.

КОМПАКТНА: Намалените размери на VHS120 (височина 
само 1 m на базовата версия и версиите от клас L и 1,3 m 
за версиите от клас M и клас H) позволяват лесно и бързо 
транспортиране с кола или пикап, ако се наложи пре-
местването ѝ.

С ГОЛЯМА ВМЕСТИМОСТ: VHS120 е оборудвана с кон-
тейнер за 37 литра, който лесно се изважда: може да бъде 
изпразнен без никакво усилие.

ТЕХНОЛОГИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА СЕ ПРИСПОСОБЯВА 
КЪМ ВСЯКА СИТУАЦИЯ:

VHS120 се доставя в 4 версии 

•   VHS120: Модел с 2 мотора и контейнер 37 литра; вероят-
но с най-голяма вместимост в класа си, здрав и оборуд-
ван със звездообразен филтър и ръчно разтърсващо 
устройство, модел за универсално използване.

•   VHS120 - Версия L: има същите характеристики като гор-
ния модел, но се доставя със сертификат за клас L.

•   VHS120 - Версия M: освен горните характеристики на 
модела L, той е оборудван с филтър от клас M със запе-
чатани шевове и Longopac®. Последният представлява 
система за събиране на всмуканите материали в не-
прекъсната торба, което дава възможност за безопасно 
събиране и изхвърляне дори на най-фини частици (вмес-
тимост 25 литра). Идеално подхожда за промишлени 
приложения, събиране на химични материали и подобни.

•   VHS120 - Версия Н: освен всички характеристики на пре-
дишния модела, той е оборудван с HEPA14 абсолютен 
филтър, за да се гарантира максималното ниво на безо-
пасност, особено когато се събират токсични частици.

Моделите L, M и H са сертифицирани от независима орга-
низация по изпитвания.

Два еднофазни мотора за твърди отпадъци/течности и обемист контейнер

Всичко, от което се нуждаете за 
събиране с прахосмукачка 
на какъвто и да било боклук
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Nilfi sk S.p.A. - единствен акционер
Via Porrettana, 1991 - 41059 Zocca, (Modena) - Италия
Тел.: +39 059 9730000 - Факс: +39 059 9730065
industrial-vacuum@nilfi sk.com
www.industrialvacuum.nilfi sk.com

Технически данни
Описание Мерна 

единица
VHS120 VHS120 FM VHS120 AU VHS120 V110 

UKP
VHS120 MC VHS120 HC

Парт-
номер 4012300028 4012300036 4012300038 4012300039 4012300037 4012300029

Напрежение V 230 230 230 110 230 230
Честота Hz 50 50 50 50 50 50
Клас на защита IP 44 44 44 44 44 44
Клас на изолация Клас I I I I I I
Номинална мощност kW 2 2 2 2 2 2
Въздушен поток без 
маркуч l/min - m3/h 5500 - 330 5500 - 330 5500 - 330 4980 - 299 5500 - 330 5500 - 330

Макс. вакуум kPa - mbar 21 - 210 21 - 210 21 - 210 21 - 210 21 - 210 21 - 210
Ниво на шума dB(A) 74 74 74 74 74 74
Вместимост на контей-
нера L 37 37 37 37 - -

Вместимост на торбата 
Longopac® L - - - - 25 25

Тип на основния 
филтър Клас L полиестер

Клас M полиестер 
със запечатани 
шевове

Клас L полиестер Клас L полиестер
Клас M полиестер 
със запечатани 
шевове

Клас M полиестер 
със запечатани 
шевове

Площ на основния 
филтър cm2 16000 16000 16000 16000 16000 16000

Площ на абсолютен 
филтър HEPA H14 cm2 - - 16000 - - 16000

Входен отвор mm 50 50 50 50 50 50
Размер (ДхШхВ ) mm 560x570x1015 560x570x1015 560x570x1015 560x570x1015 630x628x1300 630x628x1300
Тегло kg 38 38 40 38 51 53

Държач за принадлежности (допълнително 
доставян като опция)

Разтърсващо устройство за филтъраАбсолютен филтър

Longopac®РазмериКонтейнерът може да се сваля


