
— wszechstronny odkurzacz do pracy na mokro i na sucho w kompaktowej obudowie

Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

Multi II jest świetnym urządzeniem dla majsterkowiczów.
Sprawdza się również jako drugi odkurzacz w domu przeznaczony do
zabrudzeń wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Multi II — druga generacja wszechstronnych odkurzaczy ze wskaźnikiem
czystości filtra we wszystkich modelach. Jest to sygnał ostrzegawczy
mówiący o utracie wydajności odkurzacza i konieczności wyczyszczenia
lub wymiany filtra.
• Wskaźnik czystości filtra zapewniający nieprzerwaną wysoką wydajność
• Solidne wykonanie i trwały silnik o mocy 1200 W zapewniający długą
żywotność
• Wysoka moc ssania zapewniająca skuteczne sprzątanie
• Funkcja dmuchawy umożliwiająca inny sposób sprzątania
• Zbiornik 22 l o świetnych możliwościach napełniania
• Polipropylenowy zbiornik łatwy w czyszczeniu

Odkurzacze domowe Multi II 22

Model NILFISK MULTI II
22 EU

NILFISK MULTI II
22 INOX EU

Nr. ref 18451550 18451551

CECHY PRODUKTU

Worek na śmieci (1 szt.) ● ●

Uchwyt rury ● ●

Płynny rozruch

Miejsce na narzędzia ● ●

Czyszczenie na mokro i sucho ● ●

Push&clean system czyszczenia filtra ●

Auto on/off dla elektronarzędzi

Przechowywanie akcesoriów ● ●

Przechowywanie przewodu ● ●

Zmienna regulacja prędkości

Funkcja dmuchania ● ●

Pojemnik stalowy ●

Szybkie parkowanie ● ●

Uchwyt na wąż ● ●

Dźwignia do podnoszenia/opuszczania zbiornika ●

Wskaźnik czystości filtra ● ●

Wersja francuska

Duże koła - 2 szt ● ●



— wszechstronny odkurzacz do pracy na mokro i na sucho w kompaktowej obudowie

Dane techniczne NILFISK MULTI II
22 EU

NILFISK MULTI II
22 INOX EU

Maks. moc ssania (W) 270 270

Moc pmaks. (W) 1200 1200

Moc piec (W) 1130 1130

Zasilanie (V/~/Hz/A) 220-240/ 1~/ 50/60 220-240/ 1~/ 50/60

Podciśnienie (kPa) 200/20 200/20

Poziom dźwięku lpa/lwa (dB(A)) 85/72 85/72

Pojemność (L) 22 22

Średnica rury ssącej (mm) 36 36

Długość węża (m) 2.2 2.2

Odkurzacze domowe Multi II 22

No No

400x365x564 426x374x599

Wtyczka do narzędzi elektrycznych (W)

Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)

Ciężar (kg) 7.85 9.20



— mocny i wszechstronny odkurzacz do pracy na sucho i na mokro

Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

Multi II jest świetnym urządzeniem dla majsterkowiczów w każdym
gospodarstwie domowym.
Sprawdza się również jako drugi odkurzacz w domu przeznaczony do
zabrudzeń wewnątrz i na zewnątrz budynków, w samochodach itp.
Multi II — druga generacja wszechstronnych odkurzaczy ze wskaźnikiem
czystości filtra we wszystkich modelach. Jest to sygnał ostrzegawczy
mówiący o utracie wydajności odkurzacza i konieczności wyczyszczenia
lub wymiany filtra.
Urządzenie Multi II jest również wyposażone w funkcję Push&Clean do
czyszczenia filtra. Funkcja ta jest półautomatyczną metodą czyszczenia
filtra poprzez stworzenie fali powietrza działającej na filtr od wewnątrz w
kierunku na zewnątrz.
Połączenie wskaźnika czystości filtra i funkcji Push&Clean sprawia, że jest
to naprawdę wyjątkowe urządzenie. Wszystkie te cechy wspólnie
zapewniają stałą, wysoką skuteczność sprzątania.
Flagowy model Multi II oferuje również kontrolę zmiennej siły ssania, która
może okazać się przydatna, kiedy trzeba zmniejszyć moc ssania
wydajnego silnika o mocy 1400 W.
• Wskaźnik czystości filtra zapewniający nieprzerwaną wysoką wydajność
• Półautomatyczny system czyszczenia filtra Push & Clean
• Solidne wykonanie i trwały silnik o mocy 1400 W zapewniający długą żywotność
• Wysoka moc ssania zapewniająca skuteczne sprzątanie
• Funkcja dmuchawy do opcjonalnego sprzątania
• Zbiornik 30 l o świetnych możliwościach napełniania
• Polipropylenowy zbiornik łatwy w czyszczeniu
• Kontrola zmiennej mocy ssania oraz zbiornik Inox oferowany jako wariant wyposażenia
• Miękki start przy pomocy załączonego elektronarzędzia

Odkurzacze domowe Multi II 30 T

Model NILFISK MULTI II
30 T EU

NILFISK MULTI II
30 T INOX VSC EU

Nr. ref 18451552 18451553

CECHY PRODUKTU

Worek na śmieci (1 szt.) ● ●

Uchwyt rury ● ●

Płynny rozruch ● ●

Miejsce na narzędzia ● ●

Czyszczenie na mokro i sucho ● ●

Push&clean system czyszczenia filtra ● ●

Auto on/off dla elektronarzędzi ● ●

Przechowywanie akcesoriów ● ●

Przechowywanie przewodu ● ●

Zmienna regulacja prędkości ●

Funkcja dmuchania ● ●

Pojemnik stalowy ●

Szybkie parkowanie ● ●

Uchwyt na wąż ● ●

Dźwignia do podnoszenia/opuszczania zbiornika ●

Wskaźnik czystości filtra ● ●

Wersja francuska

Duże koła - 2 szt ● ●



— mocny i wszechstronny odkurzacz do pracy na sucho i na mokro

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

16918

Dane techniczne NILFISK MULTI II
30 T EU

NILFISK MULTI II
30 T INOX VSC EU

Maks. moc ssania (W) 292 292

Moc pmaks. (W) 1400 1400

Moc piec (W) 1260 1260

Zasilanie (V/~/Hz/A) 220-240/ 1~/ 50/60 220-240/ 1~/ 50/60

Podciśnienie (kPa) 210/21 210/21

Poziom dźwięku lpa/lwa (dB(A)) 87/74 87/74

Pojemność (L) 30 30

Średnica rury ssącej (mm) 36 36

Długość węża (m) 4 4

Wtyczka do narzędzi elektrycznych (W) Yes, 1100 Yes, 1100

Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) 426x374x684 426x374x684

Ciężar (kg) 9.60 10.50

Odkurzacze domowe Multi II 30 T



odkurzacz do pracy na sucho i na mokro o dużej mocy i z dużym pojemnikiem

Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

Multi II jest doskonałym urządzeniem dla majsterkowiczów potrzebujących
sprzątać pyły i spore zabrudzenia takie jak np. wióry drewniane.
Urządzenie to może być również używane w bardziej stacjonarnej formie,
np. w warsztatach lub budynkach gospodarczych dzięki swojemu dużemu
pojemnikowi.
Multi II — druga generacja wszechstronnych odkurzaczy ze wskaźnikiem
czystości filtra we wszystkich modelach. Jest to sygnał ostrzegawczy
mówiący o utracie wydajności odkurzacza i konieczności wyczyszczenia
lub wymiany filtra.
Urządzenie Multi II jest również wyposażone w funkcję Push&Clean do
czyszczenia filtra. Funkcja ta jest półautomatyczną metodą czyszczenia
filtra poprzez stworzenie fali powietrza działającej na filtr od wewnątrz w
kierunku na zewnątrz.
Połączenie wskaźnika czystości filtra i funkcji Push&Clean sprawia, że jest
to naprawdę wyjątkowe urządzenie. Wszystkie te cechy wspólnie
zapewniają stałą, wysoką skuteczność sprzątania.
• Wskaźnik czystości filtra
• Półautomatyczny system czyszczenia filtra Push & Clean
• Solidne wykonanie i trwały silnik o mocy 1400 W zapewniający długą
żywotność
• Wysoka moc zasysania
• Funkcja dmuchawy
• Zbiornik 50 l o świetnych możliwościach napełniania
• Rury ze stali nierdzewnej

Odkurzacze domowe Multi II 50

Model NILFISK MULTI II
50 EU

Nr. ref 18451554

CECHY PRODUKTU

Worek na śmieci (1 szt.) ●

Uchwyt rury ●

Płynny rozruch

Miejsce na narzędzia ●

Czyszczenie na mokro i sucho ●

Push&clean system czyszczenia filtra ●

Auto on/off dla elektronarzędzi

Przechowywanie akcesoriów ●

Przechowywanie przewodu ●

Zmienna regulacja prędkości

Funkcja dmuchania ●

Pojemnik stalowy ●

Szybkie parkowanie ●

Uchwyt na wąż ●

Dźwignia do podnoszenia/opuszczania zbiornika

Wskaźnik czystości filtra ●

Wersja francuska

Duże koła - 2 szt ●



odkurzacz do pracy na sucho i na mokro o dużej mocy i z dużym pojemnikiem

Dane techniczne NILFISK MULTI II
50 EU

Maks. moc ssania (W) 292

Moc pmaks. (W) 1400

Moc piec (W) 1260

Zasilanie (V/~/Hz/A) 220-240/ 1~/ 50/60

Podciśnienie (kPa) 210/21

Poziom dźwięku lpa/lwa (dB(A)) 87/74

Pojemność (L) 50

Średnica rury ssącej (mm) 36

Długość węża (m) 2.5

Odkurzacze domowe Multi II 50

No

516x485x700

Wtyczka do narzędzi elektrycznych (W)

Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)

Ciężar (kg) 11.70



Mały i lekki odkurzacz do pracy na sucho i na mokro - do domu i warsztatu

Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

Nilfisk Buddy II 12 – drugiej generacji – posiada zbiornik o pojemności 12
litrów. Niewielki ciężar i gabaryty sprawiają, że jest niezwykle łatwy do
przenoszenia.
Może być używany do zbierania zanieczyszczeń w domu, garażu,
warsztacie i do sprzątania wnętrza samochodu.
Można też przy jego pomocy nadmuchać ponton albo basen ogrodowy.

• Silnik o mocy 1200 W pozwala zbierać różne rodzaje zabrudzeń
• Funkcja nadmuchu doskonale sprawdzi się np. przy nadmuchiwaniu

basenów ogrodowych
• Dwa duże koła w tylnej części i dwa obrotowe w przedniej zapewniają

stabilność urządzenia
• Standardowy filtr mokry  dobrze chroni turbinę przed pyłem
• Uchwyt na akcesoria
• Ergonomiczny uchwyt ułatwiający przenoszenie odkurzacza

Odkurzacze domowe Nilfisk Buddy II 12

Model NILFISK BUDDY II
12 EU

Nr. ref 18451119

CECHY PRODUKTU

Uchwyt przewodu ●

Kompaktowa konstrukcja ●

Worek filtracyjny ●

Czyszczenie na mokro i sucho ●

Multifit-wielofunkcyjny system akcesoriów ●

Sterowanie ssaniem na uchwycie węża ●

Przechowywanie akcesoriów ●

Funkcja dmuchania ●

Pojemnik stalowy

Funkcja parkowania ●

Dane techniczne NILFISK BUDDY II
12 EU

250

1200

1000

220-220-240/ 1~/ 5

200/20

87/74

12

36

1.9

No

360x330x440

Maks. moc ssania (W)

Moc pmaks. (W)

Moc piec (W)

Zasilanie (V/~/Hz/A)

Podciśnienie (mbar/kPA)

Poziom dźwięku lpa/lwa (dB(A))

Pojemność pojemnika (maks l.)

Średnica rury ssącej (mm)

Długość węża (m)

Wtyczka do narzędzi elektrycznych (W)

Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)

Ciężar (kg) 4.4



Odkurzacz do pracy na sucho i mokro z 18 litrowym zbiornikierm

Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

Nilfisk Buddy II to mały, lekki a jednocześnie wydajny odkurzacz do
zabrudzeń suchych i mokrych. Wersja  z 18 litrowym zbiornikiem stanowi
idealne rozwiązanie gdy trzeba sprzątnąć zabrudzenia w domu,
samochodzie lub warsztacie. Jest również przydatny przy pracach
hobbystycznych. Urządzenie to jest łatwe do przenoszenia i
przechowywania dzięki niewielim gabatytom.

• Lekki i łatwy do przenoszenia
• Wersja 18 l z wytrzymałym zbiornikiem z tworzywa
• Funkcja nadmuchu jest doskonałą funkcją do nadmuchiwania

basenów ogrodowych
• Dwa duże koła w tylnej części i dwa obrotowe w przedniej zapewniają

stabilność urządzenia
• Standardowy filtr mokry  dobrze chroni turbinę przed pyłem
• Ergonomiczny uchwyt ułatwiający przenoszenie odkurzacza
• Akcesoria są zawsze pod ręką dzięki schowkom na obudowie

odkurzacza
• Silnik o mocy 1200 W pozwala zbierać różne rodzaje zabrudzeń

Odkurzacze domowe Nilfisk Buddy II 18

Model NILFISK BUDDY II
18 EU

Nr. ref 18451124

CECHY PRODUKTU

Uchwyt przewodu ●

Kompaktowa konstrukcja ●

Worek filtracyjny ●

Czyszczenie na mokro i sucho ●

Multifit-wielofunkcyjny system akcesoriów ●

Sterowanie ssaniem na uchwycie węża ●

Przechowywanie akcesoriów ●

Funkcja dmuchania ●

Funkcja parkowania ●

Dane techniczne NILFISK BUDDY II
18 EU

250

1200

1000

220-220-240/ 1~/ 5

200/20

87/74

18

36

1.9

No

360x330x530

Maks. moc ssania (W)

Moc pmaks. (W)

Moc piec (W)

Zasilanie (V/~/Hz/A)

Podciśnienie (mbar/kPA)

Poziom dźwięku lpa/lwa (dB(A))

Pojemność pojemnika (maks l.)

Średnica rury ssącej (mm)

Długość węża (m)

Wtyczka do narzędzi elektrycznych (W)

Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)

Ciężar (kg) 4.9



Twój pomocnik w zbieraniu zanieczyszczeń suchych i mokrych

Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

Nilfisk Buddy II Inox to mały, poręczny ale wydajny odkurzacz do pracy na
sucho i mokro. Przydatny w domu warsztacie i garażu. Wersja INOX
wyposażona jest w 18 l zbiornik ze stali nierdzewnej.

• Wersja 18 l z wytrzymałym zbiornikiem ze stali nierdzewnej
• Silnik o mocy 1200 W
• Funkcja nadmuchu jest doskonałą funkcją do nadmuchiwania

basenów ogrodowych
• Dwa duże koła w tylnej części i dwa obrotowe w przedniej zapewniają

stabilność urządzenia
• Standardowy filtr mokry  dobrze chroni turbinę przed pyłem
• Akcesoria są zawsze pod ręką dzięki schowkom na obudowie

odkurzacza
• Ergonomiczny uchwyt ułatwiający przenoszenie odkurzacza

Odkurzacze domowe Nilfisk Buddy II 18 Inox

Model NILFISK BUDDY II
18 INOX EU

Nr. ref 18451129

CECHY PRODUKTU

Uchwyt przewodu ●

Kompaktowa konstrukcja ●

Worek filtracyjny ●

Czyszczenie na mokro i sucho ●

Multifit-wielofunkcyjny system akcesoriów ●

Sterowanie ssaniem na uchwycie węża ●

Przechowywanie akcesoriów ●

Funkcja dmuchania ●

Pojemnik stalowy ●

Funkcja parkowania ●

Dane techniczne NILFISK BUDDY II
18 INOX EU

250

1200

1000

220-220-240/ 1~/ 5

200/20

87/74

18

36

1.9

No

400x350x550

Maks. moc ssania (W)

Moc pmaks. (W)

Moc piec (W)

Zasilanie (V/~/Hz/A)

Podciśnienie (mbar/kPA)

Poziom dźwięku lpa/lwa (dB(A))

Pojemność pojemnika (maks l.)

Średnica rury ssącej (mm)

Długość węża (m)

Wtyczka do narzędzi elektrycznych (W)

Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)

Ciężar (kg) 5.6



Odkurzacz do pracy na sucho i mokro do współpracy z elektronarzędziami

Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

Nilfisk Buddy II to mały, lekki a jednocześnie wydajny odkurzacz do
zabrudzeń suchych i mokrych. Wersja  z 18 litrowym zbiornikiem stanowi
idealne rozwiązanie, gdy trzeba sprzątnąć zabrudzenia w domu,
samochodzie lub warsztacie. Jest również przydatny przy pracach
hobbystycznych. Urządzenie to jest łatwe do przenoszenia i
przechowywania dzięki niewielim gabatytom.
Jest idealny do pracy w domu, w samochodzie, w warsztacie lub do
zbierania wody. Ta wersja posiada gniazdo do podłączenia
elektronarzedzia np. wiertarki lub szlifierki.

• Nilfisk Buddy II 18 T wpółpracuje z elektronarzędziami zbierając pył
powstający w czasie pracy

• Mocny silnik 1200 W
• Podwozie z dwoma dużymi kołami stabilizujacymi i dwoma mniejszymi

obrotowymi
• Lekki i łatwy do przenoszenia
• Ergonomiczny uchwyt ułatwiający przenoszenie odkurzacza
• Standardowy filtr mokry  dobrze chroni turbinę przed pyłem
• Akcesoria są zawsze pod ręką dzięki uchwytom na obudowie

odkurzacza

Odkurzacze domowe Nilfisk Buddy II 18 T

Model NILFISK BUDDY II
18 T EU

Nr. ref 18451134

CECHY PRODUKTU

Kompaktowa konstrukcja ●

Worek filtracyjny ●

Czyszczenie na mokro i sucho ●

Multifit-wielofunkcyjny system akcesoriów ●

Sterowanie ssaniem na uchwycie węża ●

Przechowywanie akcesoriów ●

Funkcja dmuchania ●

Funkcja parkowania ●

Dane techniczne NILFISK BUDDY II
18 T EU

250

1200

1000

220-220-240/ 1~/ 5

200/20

87/74

18

36

4

Yes - 1100

360x330x530

Maks. moc ssania (W)

Moc pmaks. (W)

Moc piec (W)

Zasilanie (V/~/Hz/A)

Podciśnienie (mbar/kPA)

Poziom dźwięku lpa/lwa (dB(A))

Pojemność pojemnika (maks l.)

Średnica rury ssącej (mm)

Długość węża (m)

Wtyczka do narzędzi elektrycznych (W)

Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)

Ciężar (kg) 5.5



Proste i dokładne mycie okien - bez smug i zacieków

Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

Konwencjonalne mycie okien wymaga użycia wody z detergentem, która
poźniej jest zbierana ściereczką - w wyniku czego mogą pozostać
widoczne smugi. Ale możesz pozbyć się tego problemu - Nilfisk Smart
odessie wodę z szyby bez pozostawiania jakichkolwiek śladów.
Nilfisk Smart to urządzenie gotowe do pracy. W skład zestawu wchodzi
Nilfisk Smart  z bateriami litowymi, spryskiwacz detergentu i ściereczka z
mikrofibry i buteleczka płynu do mycia okien.
Nowa, zasilana bateryjnie myjka do okien Nilfisk Smart pozwala umyć
okna w krótkim czasie bez pozostawiana smug. To przydatne urządzenie
zbiera wodę z szyby, pozostawiając jej powierzchnię suchą i czystą.
Ergonomiczna konstrukcja umożliwia łatwą pracę nawet w miejscach mniej
dostępnych - takich jak dolna krawędź okna. Wbudowany zaczep pozwala
przypiąć sobie myjkę lub spryskiwacz do pasa przez co nie musisz za
każdym razem schylać się po nie, gdy chcesz je użyć.
Zbiornik na brudną wodę o pojemności 100 ml pozwala pracować dłuższy
czas bez przerw na jego opróżnianie.

• Mały ciężar
• 100 ml zbiornik na brudną wodę
• Długi czas pracy
• Uchwyt do paska

Odkurzacze domowe Nilfisk Smart

Model
NILFISK SMART

BLUE 280MM
170MM EU

NILFISK SMART
WHITE 280MM

170MM EU

Nr. ref 128350198 128350199

CECHY PRODUKTU

Ergonomiczny uchwyt

Bateria litowa

Gotowy do pracy po rozpakowaniu

Sprzączka

Próbka detergentu - Shine

Sprayer with Cloth

Dane techniczne
NILFISK SMART

BLUE 280MM
170MM EU

NILFISK SMART
WHITE 280MM

170MM EU

Blue White

3,6 3,6

1600 1600

2,5 2,5

30 30

280 & 170 280 & 170

0,1 0,1

310x120x120 310x120x120

Kolor

Napiecie baterii

Pojemność baterii (mAh)

Czas ładowania (godz.)

Czas pracy (min)

Szerokość robocza zasysania (mm)

Pojemność zbiornika (l)

Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)

Ciężar z bateriami (kg) 0,585 0,585
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