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Aspiradores industriais



Série Nilfisk S2 e S3

Potência(KW)

Fluxo de Ar (l/min)

Vácuo (Kpa)

Capacidade do tanque (l)

Nível de ruído (dB)

Entrada (mm)

Dimensões (cm)

Peso (Kg)

5500

2

21

50

70

70

79,5x60x127,5

64

3

8100

21

100

71

70

79,5x60x127,5

70

A Série S foi projetada para atender a uma ampla gama de desafios de limpeza industrial. Disponíveis em uma variedade 
de configurações, esses aspiradores apresentam uma construção sólida com muitas inovações, como um teclado com 
interruptor de membrana com indicadores LED que monitoram o desempenho do filtro.

As características padrão incluem um agitador de filtro manual para limpar rapidamente o filtro principal, alça de grandes 
dimensões para fácil transporte push / pull, bandeja de armazenamento de acessórios, suporte para cabo e muito mais. 

Os recursos opcionais incluem o sistema de coleta Longopac®, um transportador de ferramentas, sensores de nível e outros 
acessórios para uma variedade de aplicações. O S2 e S3 estão disponíveis em capacidade de coleta de 50 litros ou 100 litros. 

As especificações abaixo apresentam um modelo S2 de 50 litros e S3 de 100 litros.

Modelo S2 S3

Nilfisk IVT 1000

Potência(KW)

Fluxo de Ar (l/min)

Vácuo (Kpa)

Capacidade do tanque (l)

Nível de ruído (dB)

Entrada (mm)

Dimensões (cm)

Peso (Kg)

Modelo 

1,2

2100

20

12,5

61

32

30x30x62,5

7,75

IVT1000

Filtragem de vários estágios, design de aço 
inoxidável AISI 316, nível de ruído silencioso 
de 61 dB (A) - o próximo nível de aspiração de 
sala limpa está aqui. 

Está disponível com o recipiente Nilfisk Safe-
PakTM para uma recolha, contenção e 
eliminação seguras de compostos potentes.



Nilfisk VHS110 - Certificado de Classe II, Divisão 2

Potência(KW)

Fluxo de Ar (l/min)

Vácuo (Kpa)

Capacidade do tanque (l)

Nível de ruído (dB)

Entrada (mm)

Dimensões (cm)

Peso (Kg)

Modelo 

5500

2

21

50

70

70

79,5x60x127,5

64

VHS110

O VHS110 é certificado pela CSA para uso 
em ambientes Classe II, Divisão 2, Grupos F & 
G e garante a conformidade com as 
recomendações de manutenção domésticas 
NFPA 652 para uma coleta segura de poeira 
combustível / explosiva. 

Com um motor sem escova, tecnologia de 
limpeza de filtro PullClean e filtragem 
HEPA, o VHS110 oferece o mais alto 
desempenho e segurança para longa vida 
útil do produto e uso fácil e flexível - desde a 
limpeza geral até áreas confinadas ao redor 
do equipamento.

Nilfisk VHO 200

Potência(KW)

Fluxo de Ar (l/min)

Vácuo (Kpa)

Capacidade do tanque (l)

Nível de ruído (dB)

Entrada (mm)

Dimensões (cm)

Peso (Kg)

Modelo 

2,4

4500

23

75

70

50

58x88x123

60

VHO200

Projetado para a indústria de usinagem, o VHO 200 coleta lascas de metal, resíduos oleosos, lubrificantes e respingos de 
líquido refrigerante. Substituindo modelos anteriores monofásicos, o novo design é construído em aço inoxidável 304, 
com atualizações adicionais, incluindo uma caixa de coleta removível, novo sistema de flutuação para desligamento 
automático e melhor desempenho de fluxo de ar.

É equipado com uma válvula de desvio que inverte o fluxo de ar para bombear o tanque de forma rápida e fácil para a 
descarga total de líquido. 

Em apenas alguns minutos, líquidos mistos e sólidos podem ser coletados, separados, descartados e reciclados. 

Os acessórios são resistentes a óleos e líquidos à base de água e o cesto de aparas é construído em aço inoxidável.



Nilfisk VHW310 e VHW311

Potência(KW)

Fluxo de Ar (l/min)

Vácuo (Kpa)

Capacidade do tanque (l)

Nível de ruído (dB)

Entrada (mm)

Dimensões (cm)

Peso (Kg)

Modelo 

1,5

3500

24

15

61

50

42x71x90,5

49

VHW310

Os aspiradores industriais fixos VHW310 e 
VHW311 integram-se com máquinas de 
processamento para coletar pó fino e poeira 
diretamente da fonte. Se a portabilidade for 
necessária, o VHW311 está disponível com kit 
de roda opcional (conforme ilustrado).

Nilfisk 3707/10, 3907 e 3907/18

Potência(KW)

Fluxo de Ar (l/min)

Vácuo (Kpa)

Capacidade do tanque (l)

Nível de ruído (dB)

Entrada (mm)

Dimensões (cm)

Peso (Kg)

Modelo 

7,5

13500

25

175

78

70

160x80x181

305

3707 / 10

Esta linha oferece uma área de filtro superdimensionada e 
grande capacidade de coleta para garantir longos 
períodos de operação sem interromper a produção. 

Níveis de desempenho muito alto garantem a coleta de 
grandes quantidades de detritos pesados a distância. Um 
modelo de alto fluxo de ar do 3907 está disponível, mas 
não listado abaixo. 

Entre em contato com seu representante de vendas local 
para obter detalhes.

opcional



Nilfisk VHC200

Sistemas Central de Aspiração

Os poderosos aspiradores industriais de serviço contínuo da Nilfisk são ideais para aplicações de limpeza central. 

Ajudamos centenas de clientes com limpeza de zona localizada, limpeza integrada de processo, aspiração de ponto e até 
mesmo aplicações em escala real, onde os sistemas de tubos devem cobrir uma planta inteira.

Quando uma empresa chega até nós com a necessidade de um sistema central de alta qualidade, começamos investigando 
completamente o local que será aplicado. 

Nossos engenheiros de 
aplicação e nossa equipe de 
gerenciamento de produtos 
analisam o tamanho e o peso 
das partículas do material a 
ser coletado e analisam as 
especificações de instalação, 
incluindo plantas baixas, 
tiragens antecipadas de 
tubos, locais de queda e locais 
da máquina. Armado com 
esta informação, nós 
projetamos o sistema certo 
para o trabalho.

Entre em contato com o seu 
gerente de vendas para obter 
mais informações sobre um 
sistema de aspiração central para suas instalações. Visite nosso site www.nilfisk.com.br ou ligue para (011)-3959-0300.

Juntamente com os aspiradores industriais, nossas centrais de aspiração são personalizadas com a ferramenta certa 
conforme para realizar a operação. Eles podem incluir sopradores CV, separadores de tremonha e pré-separadores 
filtrados.

opcional

Potência(KW)

Fluxo de Ar (l/min)

Vácuo (Kpa)

Capacidade do tanque (l)

Nível de ruído (dB)

Entrada (mm)

Dimensões (cm)

Peso (Kg)

Modelo 

2,4

4500

23

75

70

50

58x88x123

60

VHC200

A mais recente adição à linha de vácuo pneumático da Nilfisk, o VHC200 é potente, 
multifuncional e fácil de manusear. Ele é projetado para coletar com segurança 
materiais úmidos e secos quando devidamente equipado. 

O tubo venturi não possui partes móveis, o que minimiza a manutenção. Ele é 
projetado para obter máxima eficiência com consumo mínimo de ar. 

Prático em uma variedade de ambientes, este vácuo é particularmente adequado para 
operações de metal, revestimento em pó e de construção. 

Menor capacidade de coleta está disponível mediante solicitação.



Sopradores CV Nilfisk

Pré-separadores filtrados da Nilfisk Separadores Hopper Nilfisk

Essas unidades coletam, filtram e armazenam materiais 
em seus tanques, em vez de enviá-las ao sistema central, 
reduzindo significativamente a ameaça de contaminação 
cruzada. 

Eles estão disponíveis em aço inoxidável e aprovados para 
salas limpas 
até ISO 5 
(Classe 100).

Os separadores de tremonha Nilfisk oferecem uma ampla 
gama de opções de capacidade e descarga e podem ser 
combinados com a linha Nilfisk de unidades de 
sopradores CV para atender a qualquer necessidade de 
sistema central de aspiração.

Nilfisk Equipamentos de Limpeza Ltda.
Rua Professor Affonso José Fioravanti, 110 - City Jaraguá
São Paulo - SP - 02998-010 - Brasil
Phone:  +55(11) 3959-0300
www.nilfisk.com.br

As unidades de sopradores CV fornecem uma ampla gama de recursos de 
desempenho para uma variedade de aplicações do sistema central de 
aspiração. As unidades de sopradores CV, quando acopladas à nossa 
linha de separadores de tremonha Nilfisk, oferecem inúmeras 
possibilidades para personalizar um sistema central de aspiração.

Potência(KW)

Fluxo de Ar (l/min)

Vácuo (Kpa)

Capacidade do tanque (l)

Nível de ruído (dB)

Entrada (mm)

Dimensões (cm)

Peso (Kg)

Modelo 

11

15700

30

-

78

100

80x70x108

130

CV15W
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