
Een alom bekend werkpaard met een 
goede reputatie
- efficiënt en duurzaam in de schoonmaak van grote oppervlakken

VP930



Duurzame stalen container en stofzak van 15 
liter

HEPA H13 uitblaasfilter voor een maximaal 
filtratieniveau om de luchtkwaliteit in de te 
reinigen ruimte te waarborgen

Dubbele snelheidsfunctie bij geselecteerde 
varianten



De VP930 is de perfecte keuze voor veeleisende 
toepassingen zoals kantoren, hotels en publieke 
gebouwen.

De VP930 is speciaal ontworpen voor geluidsgevoelige 
omgevingen en biedt een laag geluidsdrukniveau van 
slechts 53 dB(A) zodat het geluid van de stofzuiger 
opgaat in de achtergrondgeluiden.

De Nilfisk VP930 is de betrouwbare par tner voor  
veeleisende schoonmaaktaken in hotels, scholen, kantoren 
en ziekenhuizen. Robuust en stabiel met een grote stofzak
van 15 liter. 

Het ingenieuze design optimaliseer t de luchtstromings-
patronen en reduceer t het energieverlies tot een absoluut 
minimum. Het biedt u een van de stilste professionele 
stofzuigers ter wereld. 

Het resultaat is een geweldig zuigvermogen met een 
fantastische duurzaamheid. Dat is de reden waarom onze 
klanten jaar na jaar blijven terugkomen voor de VP930. 

-  Uitstekend geluidsniveau
-  Uitstekende duurzaamheid door een robuuste stalen 

container
-  Grote ketelinhoud
-  HEPA H13 uitblaasfilter als standaard

Alom bekende stofzuiger 
van wereldklasse

Parkeeroplossing als standaard.



Ssssst!

Technische specificaties
Beschrijving Eenheid VP930 Eco HEPA VP930 HEPA Basic VP930 HEPA

Artikelnummer 107415450 107415451 107415453

Energie-efficiëntieklasse

Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar) 14 31 31

Stofopname op tapijt C C C

Stofopname op harde vloer B C C

Stofuitstoot A A A

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

Nominaal vermogen W 400 760 760/400

Zuigvermogen aan einde buis W 120 240 240

Luchtstroom l/sec. 26 33 33

Vacuüm bij mondstuk kPa 16 23 23

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

Capaciteit stofzak liter 15 15 15

HEPA H13 cm 2 ja ja ja

Kabellengte m 15 15 15

Lengte x breedte x hoogte cm 44x39x33 44x39x33 44x39x33

Gewicht kg 7,9 7,9 7,9

Wijziging van specificaties en details zonder aankondiging voorbehouden.
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Om zo stil mogelijk te kunnen stofzuigen in omgevingen waar lawaai gevoelig ligt, zoals bij het schoonmaken 
van kantoren tijdens werkuren of het stofzuigen in hotels zonder de gasten te storen of wakker te maken, is de 
VP930 de juiste keus. Met een fantastisch geluidsdrukniveau van slechts 53 dB(A) biedt de VP930 een passende 
oplossing om tijdens werk-, kantoor- en openingstijden schoon te maken.  

GELUIDEN IN UW DAGELIJKS LEVEN
(geluidsvermogenniveau/geluidsdrukniveau)

156/140 dB(A)

80/64 dB(A)

76/60 dB(A)

66/53 dB(A)

46/30 dB(A)

Vliegtuig

Haardroger

Gesprek

VP930

Fluitende vogels
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