
En kendt og respekteret arbejdshest
- effektiv og driftssikker til rengøring af store arealer

VP930



Robust stålbeholder og 15-liters støvsugerposeHEPA 13 udblæsningsfilteret sikrer filtrering 
i topklasse og dermed høj luftkvalitet i det 
område, hvor der bliver gjort rent

To hastigheder på udvalgte modeller



VP930 er det perfekte valg til krævende 
opgaver som kontorer, hoteller og offentlige 
bygninger

VP930 er udviklet specielt til støjfølsomme 
områder og har et behageligt lavt lydniveau på 
kun 53 dB(A)

Nilfisk VP930 er den pålidelige partner til krævende 
rengøringsopgaver på hoteller, skoler, kontorer og 
hospitaler. Robust og stabil med stor støvsugerpose, 
der rummer 15 liter. 

Det gennemtænkte design optimerer luftstrømmene 
og reducerer energitabet til et absolut minimum, 
samtidig med at det gør VP930 til en af de mest 
lydsvage professionelle støvsugere i verden. 

Resultatet er fremragende sugestyrke og imponerende 
holdbarhed. Det er grunden til, at vores kunder holder 
sig til VP930 år efter år. 

·  Meget lavt støjniveau
·  Enestående holdbarhed med robust stålbeholder
·  Kvalitetskomponenter
·  Stor kapacitet
·  HEPA H13-filter som standard

Den verdensberømte tørstøvsuger

Parkeringsløsning som standard



Nilfisk Danmark A/S
Industrivej 1 – 9560 Hadsund
Tlf.: 43 23 40 50
kundeservice.dk@nilfisk.com
www.nilfisk.dk

Shhhhhh!

Tekniske specifikationer
Beskrivelse Enhed VP930 Eco HEPA VP930 HEPA Basic VP930 HEPA Standard VP930 HEPA Plus Nordic

Varenr. 10741550 107415560 107415561 107415562

Energiklasse

Årligt energiforbrug (kWh/år) 14 31 31 31

Støvopsamling på tæppe C - C C

Støvopsamling på hårdt gulv B D C C

Støvemissionsklasse A A A A

Lydniveau (dB(A) IEC/EN 60335-2-69) 66 70 70/66 70

Nominel effekt W 400 760 760/400 760/400

Sugeeffekt ved mundstykke W 120 240 240 240

Luftmængde l/sek. 26 33 33 33

Vakuum ved mundstykke kPa 16 23 23 23

Lydtryksniveau IEC/EN 60335-2-69 dB(A) 53 57 57/53 57/53

Kapacitet, støvsugerpose liter 15 15 15 15

HEPA H13 cm2 ja ja Ja Ja

Kabellængde m 15 15 15 15

Længde x bredde x højde cm 44x39x33 44x39x33 44x39x33 44x39x33

Vægt kg 7,9 7,9 7,9 7,9

Ret til ændringer i konstruktion og specifikationer forbeholdes.
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Hvis du har brug for endnu mere støjsvag rengøring i støjfølsomme områder, f.eks. rengøring i dagtimerne på kontorer 
og hospitaler eller støvsugning og rengøring på hoteller uden at forstyrre eller vække gæsterne, er VP930 det perfekte 
valg for dig. Takket være det fremragende lydtryksniveau på kun 53 dB(A) sætter VP930 dig i stand til at gøre rent i 
dagtimerne.  

STØJ I DIN HVERDAG
(lydniveau/lydtryksniveau)

156/140 dB(A)

80/64 dB(A)

76/60 dB(A)

66/53 dB(A)

46/30 dB(A)
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