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A kép illusztrációként szolgál. 

Az ES300-as géppel a Nilfisk a kárpittisztítás új korszakába lépett. Ez a
gép ideális közepesen vagy nagyon forgalmas kárpitozott területek
tisztítására, nem csak a szennyeződést és vizet távolítja el, de jelentősen
megnöveli kárpitja élettartamát. Ezen kívül az ES300 hihetetlen
hatékonyságot és tiszítási teljesítményt nyújt, valamint nagyon könnyű a
működtetése.
Az előre szerelt leeresztő cső kényelmessé teszi a tartály ürítését, a
kefefej nagyobb felületen érintkezik a kárpittal és megnövelt felszívási
eredményt biztosít, ezáltal tisztább, szárazabb kárpitot hagy maga után.
Végül pedig a kompakt design könnyebb tárolási és karbantartási
lehetőséget biztosít, működtetése pedig igazán könnyű.

• Az előre felszerelt fúvóka gyorsítja és megkönnyíti az ürítést
• A kivehető, megnövelt kapacitású piszkosvíz-tartály ürítése és

újratöltése a fogantyú segítségével sokkal könnyebbé vált
• Ergonomikus, állítható fogantyú a könnyebb működésért
• A mozgatható kefefej automatikusan beállítható az üzemeltető

magasságához
• A  nagyobb tartály a megnövelt kapacitással nagyobb tisztítási időt

tesz lehetővé
• Erős vákuum motor a hatékonyabb tisztításért és gyorsabb szárításért
• Kompakt design segíti a tárolást és kényelmesebbé teszi a karbantartást
• Gyors váltás a tisztítási módok között
• Nagy kerekek a könnyebb irányítás érdekében

● Alaptartozékok

Alaptartozék Cikkszám Min.
mennyiség ES300

HengerkefeHengerkefeHengerkefeHengerkefe

Kefe /AX410/ 56265044 1 ●

Model ES300

Cikkszám 56265503

TERMÉK JELLEMZŐK

Állítható foganytú ●

A kefe eltávolításhoz nincs szükség szerszámra ●

Szívósaru eltávolításhoz nincs szükség szerszámra ●

Kemény felület tisztítása ●

Levehető piszkosvíz tartáyfedél ●

Ergonomikus fogantyú ●

Víztartály leeresztőcsővel ●

Kárpittisztítók ES300
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Technikai jellemzők ES300

Szivattyúnyomás (BAR/PSI) -/120

Névleges teljesítmény (W) 1824

Kefemotor (W) 249

Szívómotor teljesítménye (W) 1119

Vízoszlop magasság (cm) 3048

Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744) 68

Elméleti tisztítóképesség (M²/ H) 159

Munkaszélesség (MM) 410

Szívószélesség (MM) 480

Kábelhosszúság (M) 15

Tiszta/piszkosvíz-tartály (L) 34/26.5

Kefe átmérő (MM) 410

Kefe fordulatszáma (RPM) 1950

Hosszúság x szélesség x magasság (MM) 711x489x813

Tömeg (KG) 53.5

Össztömeg (GVW) (KG) 46.3

Felszívófej szélesség (cm) 48

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Cikkszám Min.
mennyiség ES300

EgyebekEgyebekEgyebekEgyebek

Kézi adapter puha felülethez 56265173 0 ○

Mobil kárpittisztító (AX310, 410) 56220070 0 ○

Szőnyeg adapter 56265305 0 ○

HengerkefeHengerkefeHengerkefeHengerkefe

Kefe /AX410/ 56265044 1 ●

Kemény kefe szerelék GRIT 16 56265176 1 ○

Kemény kefe szerelék kék 16 56265175 1 ○

GégecsőGégecsőGégecsőGégecső

Szívó/nyomó tömlő 4,5M 56265174 0 ○

CsőCsőCsőCső

Szerelt kézi adapter 56314402 0 ○

Kárpittisztítók ES300


