
Βιομηχανική απορροφητική σκούπα  
με μπαταρία
– Τεχνολογία ιόντων λιθίου για εύκολη μετακίνηση και μέγιστη απόδοση

VHB436



«Για να επιτύχετε 
κορυφαία 
απόδοση, επιλέξτε 
2 ή 3 μπαταρίες 
ιόντων λιθίου για 
περισσότερο από 2 
ώρες συνεχόμενης 
λειτουργίας.»

Ασφάλεια και ευφυία
• Ελαχιστοποίηση του κινδύνου 

ολίσθησης ή σκοντάμματος 
στο καλώδιο

• Οι επιλογές φιλτραρίσματος HEPA 
συγκρατούν με ασφάλεια δυνητικά 
επικίνδυνες σκόνες 

• Μείωση του κινδύνου έκθεσης 
του χειριστή στο σύστημα συλλογής 
Longopac®

• Συμμόρφωση με τους κανονισμούς 
ηλεκτρικής ασφάλειας της ΕΕ και 
των ΗΠΑ

Αποδοτικότητα και
• Αρθρωτή μπαταρία ιόντων 

λιθίου ταχείας φόρτισης
• Δεν υπάρχει καλώδιο που 

να παρεμποδίζει την κίνηση
• Αλλαγή μπαταριών σε άλλο 

συμβατό εξοπλισμό φροντίδας 
δαπέδων της Nilfisk

Ξεχάστε το καλώδιο  
και δείτε τα οφέλη

Μεγιστοποίηση κινητικότητας, απόδοσης και χρόνου λειτουργίας

Η πρώτη βιομηχανική απορροφητική σκούπα της Nilfisk που λειτουργεί με μπαταρία παρέχει ταχύτητα, ισχύ και 
απόδοση στο πρόγραμμα καθαρισμού που χρησιμοποιείτε. Τώρα μπορείτε να καθαρίζετε εύκολα χώρους με υψηλή 
κίνηση και στενά ή δυσπρόσιτα σημεία, χωρίς να χρειάζεται να συνδέσετε το καλώδιο για την ηλεκτρική τροφοδοσία.

Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
• Καθαρισμός όπου οι ηλεκτρικές 

πρίζες είναι ελάχιστες ή τα καλώδια 
ενέχουν κινδύνους για την ασφάλεια

• Επαρκής ισχύς για τον καθαρισμό 
σε ψηλά σημεία, ράφια και δοκάρια

• Προαιρετικός βραχίονας για 
ανύψωση και μεταφορά του 
μηχανήματος με περονοφόρο

• Ευρεία γκάμα εξαρτημάτων που 
αποθηκεύονται εύκολα στην 
προαιρετική θήκη εξαρτημάτων



Ασυναγώνιστη 
παραγωγικότητα

Ασυμβίβαστη απόδοση

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου επιτρέπουν στην 
ελαφρύτερη απορροφητική σκούπα VHB436 
που δεν διαθέτει καλώδιο να καθαρίζει 
αποτελεσματικά μεγαλύτερο μέρος των 
εγκαταστάσεών σας σε λιγότερο χρόνο. 
Και όταν χρειάζεται επαναφόρτιση, απλώς 
συνδέστε τη στην πρίζα. Δυνατότητα ταχείας 
φόρτισης σημαίνει ότι ο καθαρισμός μπορεί 
να συνεχιστεί και πάλι σε λιγότερο χρόνο.

Σε αντίθεση με άλλες βιομηχανικές απορροφητικές 
σκούπες που λειτουργούν με μπαταρία, η VHB436 
δεν διαπραγματεύεται την ισχύ για την ευκολία.  
Η λύση με μπαταρία 36V, η κορυφαία βιομηχανική 
αναρρόφηση και η αξιόπιστη απόδοση φίλτρου 
φροντίζουν για την αντιμετώπιση της δύσκολης 
σκόνης, των ακαθαρσιών και των υπολειμμάτων 
από το δάπεδο έως την οροφή, σε εσωτερικούς 
ή εξωτερικούς χώρους.

Πλεονεκτήματα της τεχνολογίας 
ιόντων λιθίου

• Δυνατότητα ταχείας φόρτισης: Χωρητικότητα από  
0% έως 90% σε μόλις 2 ώρες

• Αρθρωτή απόδοση: Αύξηση του χρόνου λειτουργίας έως 
και 3 φορές για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας

• Βέλτιστος χρόνος λειτουργίας: Εύκολο σέρβις με εφεδρικές 
μονάδες μπαταρίας με δυνατότητα εναλλαγής

• Υψηλή διάρκεια ζωής: Έως 7 έτη και 1500+ κύκλους 
φόρτισης-εκφόρτισης

• Συνδεσιμότητα IoT: Το σύστημα διαχείρισης μπαταρίας 
παρακολουθεί και καταγράφει την απόδοση
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*προδιαγραφές που υπόκεινται σε αλλαγή

**100 L διατίθεται κατόπιν αιτήματος

Nilfisk Ελλάς Α.Ε.
Αναπαύσεως 29 – 19400 – Κορωπί
Τηλ. 210 9119600
mail.gr@nilfisk.com
www.nilfisk.gr

Τεχνικές προδιαγραφές

Περιγραφή VHB436 VHB436 3B

Τύπος μπαταρίας Combat II – Ιόντων λιθίου Combat II – Ιόντων λιθίου

Πλήθος μπαταριών 2 3

Τάση εξόδου μπαταρίας (V) 36 36

Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (λεπτά) 93 147

Χρόνος φόρτισης μπαταρίας (100%) (ελάχ.) 200 270

Χρόνος φόρτισης μπαταρίας (90%) (ελάχ.) 120 180

Τάση (λειτουργία φόρτισης) (V) 110-240 110-240

Συχνότητα (λειτουργία φόρτισης) (Hz) 50/60 50/60

Κατηγορία μόνωσης III III

Ονομαστική ισχύς (kW) 2,4 2,4

Ροή αέρα με τον εύκαμπτο σωλήνα D70 – 3 M (L/min – m³/h) 6333 – 380 6333 – 380

Μέγ. αναρρόφηση (mBar) 130 130

Στάθμη θορύβου (dB(A)) 71 71

Χωρητικότητα δοχείου (L) 50** 50**

Εμβαδόν κύριου φίλτρου (cm²) 19.500 19.500

Εμβαδόν φίλτρου HEPA (cm²) 35.000 35.000

Είσοδος (mm) 70 70

Μήκος x Πλάτος x Ύψος (cm) 105 x 60 x 125 105 x 60 x 125

Βάρος (kg) 125 135

Μήκος καλωδίου (φορτιστής) (m) 3 3


