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Wstêp

Drogi Kliencie,

Nowy dzia³ „Odkurzacze przemys³owe Nilfisk-CFM” z 

przyjemnoœci¹ wprowadza na rynek  asortyment 

produktów przemys³owych.

Fuzja firm Nilfisk-Advance i CFM stworzy³a najwiêkszego 

producenta odkurzaczy przemys³owych na œwiecie, 

posiadaj¹cego punkty sprzeda¿y i obs³ugi w ka¿dym 

kraju.

Innowacyjnoœæ produktów oraz filozofia zorientowana 

na klienta stanowi¹ podstawê do zbudowania 

„technologicznych relacji” z firm¹ Nilfisk-CFM.

G³ówna dzia³alnoœæ firmy Nilfisk-CFM jest zwi¹zana z 

odkurzaczami przemys³owymi. Najszerszy asortyment na 

œwiecie pozwala zaspokoiæ potrzeby wszystkich sektorów 

przemys³u oraz sprawia, ¿e praca tysiêcy ludzi staje siê 

bardziej skuteczna i bezpieczniejsza. 

Najwy¿sza jakoœci warto wspomnieæ o równie¿. Firma 

Nilfisk-CFM w rzeczywistoœci oferuje wyj¹tkowe 

produkty i us³ugi równie¿ dziêki temu, ¿e posiada 

miêdzynarodowe certyfikaty takie jak: ATEX, IECEx, TÜV, 

GS, Ce, CESI oraz Vision 2000. 

Witaj w œwiecie Nilfisk-CFM.



Setki rozwi¹zañ, tysi¹ce zalet.

Budownictwo 

Przemys³ hutniczy 

Przemys³ rolniczo-spo¿ywczy

Przemys³ chemiczno-farmaceutyczny

Przemys³ ceramiczny

Przemys³ mechaniczny

Przemys³ motoryzacyjny

Przemys³ górniczy



Jednofazowe i pneumatyczne odkurzacze przemys³owe

125

1600 W mocy do sprz¹tania py³u. Idealny do sektora budowlanego. 

Dedykowany do wspierania profesjonalnych narzêdzi rêcznych.

118

1000 W mocy do odsysania i  usuwania py³u. To lekki i kompaktowy 

odkurzacz do u¿ytku w ka¿dym miejscu.

127

2000 W mocy do usuwania py³u. Odkurzacz jest wyposa¿ony w 

opatentowany, funkcjonalny system do szybkiego opró¿niania 

zbiornika. Niski poziom ha³asu umo¿liwia pracê w zamkniêtych 

pomieszczeniach.

137

3000 W mocy do zbierania substancji suchych i mokrych. Odkurzacz 

jest wyposa¿ony w 60 lub 100-litrowy zbiornik na zanieczyszczenia. 

Wyj¹tkowo funkcjonalny i prosty w obs³udze. Jest najbardziej 

docenianym i popularnym modelem w asortymencie produktów 

firmy Nilfisk-CFM. 

SOL2000 - SOL3000

2000 i 3000 W mocy do sprz¹tania na mokro i sucho. Idealny do 

wykorzystania przy produkcji mechanicznej. Solidny odkurzacz 

przemys³owy wykonany w ca³oœci z metalu.

Trwa³y i niezawodny w eksploatacji.

ECO-OIL 13

1,3 kW mocy do zbierania olejów, ch³odziwa i opi³ków. To jest 

podstawowy model z asortymentu urz¹dzeñ do usuwania OLEJU. 

Przeznaczony do zbierania emulsji olejnych zmieszanych z opi³kami. 

Bardzo wydajny, zaledwie kilka minut mo¿e przefiltrowaæ i 

przetworzyæ olej i ch³odziwo.

IW 2050

Jednofazowy odkurzacz przemys³owy do sprz¹tania na mokro i 

sucho. Odkurzacz z tradycjami, doskonale znany naszej grupie 

klientów przemys³owych. Wyposa¿ony w 50-litrowy pojemnik ze 

stali nierdzewnej INOX. Model IW 2050, to idealna jednostka do 

zbierania ka¿dego rodzaju cieczy. Model kolumnowy o niewielkim 

obrysie. Idealny do pracy w ciasnych i niedostêpnych miejscach. 

15 ATEX

1100 W mocy do zbierania py³u w strefach zagro¿onych wybuchem. 

Odkurzacz ten zapewnia wysoki standard bezpieczeñstwa, mo¿e 

pracowaæ w Strefie 22.  Posiada certyfikat ATEX. 

Doposa¿enie go w dodatkowy filtr HEPA umo¿liwia zbieranie 

toksycznych py³ów równie¿ w „strefach czystych”.

DANE TECHNICZNE Moc 
KW

Max podciœnienie
mm H O2

Max  przep³yw powietrza
L/min

Pojemnoœæ
zbiornika L



IVT 1000

Odkurzacz przemys³owy do pomieszczeñ o podwy¿szonej czystoœci. 

W pe³ni nadaje siê do sterylizacji w autoklawie, posiada filtr 

HEPA/ULPA. Nadaje siê do sprz¹tania pomieszczeñ o podwy¿szonej 

czystoœci klasy ISO 4. Wykonany ze stali nierdzewnej. Niewielkie 

gabaryty i du¿a wydajnoœæ pracy. 

A15

A15 to najmniejszy model w asortymencie odkurzaczy z napêdem 

pneumatycznym. Posiada niewielkie zapotrzebowanie powietrza. 

Posiada w³asny reduktor ciœnienia i odwadniacz.

Wykorzystuje do pracy efekt Venturiego. Pe³en system mieœci siê w 

g³owicy ss¹cej. Nie posiada elementów wiruj¹cych i ³o¿yskowania. 

Praktycznie bezobs³ugowy. Mo¿liwoœæ pracy ci¹g³ej. 

A17

Model A17 Wysokowydajna jednostka ss¹ca z zewnêtrznie 

zabudowan¹ g³owic¹ Venturiego. Jednostka ss¹ca o mocnej i trwa³ej 

konstrukcji. Praktycznie bezobs³ugowy. Korzystny stosunek mocy 

dostarczanej do wartoœci si³y ssania. Przeznaczony do pracy ci¹g³ej 

bez nadzoru. Du¿y zbiornik na zanieczyszczenia, ³atwy w 

opró¿nianiu. Wyposa¿ony w kosz na osprzêt. 



DANE TECHNICZNE Moc 
KW

Max podciœnienie
mm H O2

Max  przep³yw powietrza
L/min

Pojemnoœæ
zbiornika L

Trójfazowe odkurzacze przemys³owe
T37
2,2 kW mocy do zbierania substancji suchych. Niezwykle zwarta 
budowa w stosunku do uzyskiwanych parametrów roboczych. 
Idealny do trudnych zadañ w miejscach trudno dostêpnych. Jedna z 
najmniejszych jednostek z turbina boczno kana³ow¹.

3308 - 3508 - 3508W
2,2 i 4 kW mocy do pracy na mokro i sucho. Nowa koncepcja 
odkurzaczy przemys³owych. Dziêki modu³owej budowie, ta grupa 
odkurzaczy mo¿e zostaæ bardzo szybko przezbrojona na jednostki do 
rozwi¹zañ specjalnych. Przezbrojenie jednostki do zbierania 
materia³ów w klasie L-M-H nastêpuje poprzez dodanie zestawów 
adaptacyjnych do ka¿dych warunków pracy zgodnie z 
obowi¹zuj¹cymi normami. Model „W” posiada turbinê pró¿niow¹ o 
zwiêkszonej wydajnoœci przep³ywu powietrza.   

3558
4 kW mocy do pracy na mokro i sucho. Jednostka ss¹ca wyposa¿ona 
w du¿¹ komorê filtracyjn¹ i filtr o imponuj¹cej powierzchni. Idealny 
do zbierania materia³ów sypkich o ma³ym granulacie. Du¿a 
wydajnoœæ pracy. Trwa³a mocna konstrukcja o doskona³ych 
w³asnoœciach trakcyjnych. 

3707 - 3707/10
5,5 i 7,5 kW mocy do pracy na mokro i sucho. Jednostka do 
trudnych zadañ z mo¿liwoœci¹ wykorzystania jako jednostka do 
systemów centralnych. Doskona³e w³asnoœci trakcyjne. Mocna 
stabilna konstrukcja dedykowana dla trudnych warunków 
przemys³owych. Konstrukcja jak i budowa umo¿liwia wszechstronne 
wykorzystanie. 
 

3907 - 3907W - 3907/18
11 i 13 kW mocy do pracy na mokro i sucho. Trzy modele o 
zró¿nicowanych parametrach roboczych s¹ dedykowane do 
konkretnych zastosowañ w zale¿noœci od uzyskiwanego 
podciœnienia pracy, przep³ywu powietrza i wielkoœci mocy ssania. 

3907/18/780
13kW mocy do pracy na mokro i sucho. Jednostka ss¹ca 
dedykowana do zbierania bardzo du¿ych iloœci drobnego py³u. 

2Imponuj¹ca powierzchnia filtra 6,5 m  gwarantuje stabiln¹ 
d³ugotrwa³¹ pracê nawet w ekstremalnych warunkach.

3997 - 3997W - 3997WC
22 kW mocy do pracy na mokro i sucho. To przemys³owe jednostki 
ss¹ce do najtrudniejszych zadañ i nieprzerwanej pracy pod du¿ymi 
obci¹¿eniami. Idealne do wspó³pracy z centralnymi systemami 
odkurzania. W tych modelach jako standardowe wyposa¿enie 
zastosowano elektryczny system samoczyszcz¹cy filtr g³ówny. Model 
3997WC posiada w wyposa¿eniu standardowym system czyszczenia 
filtrów bez koniecznoœci przerywania pracy jednostki ssacej przy 
zachowania dobrych parametrów roboczych.



ECO-OIL 22

2,2 kW mocy, to wyspecjalizowana jednostka do zbierania 

zanieczyszczonych p³ynów. Wyspecjalizowany odkurzacz 

przemys³owy wykorzystywany do odzyskiwania ch³odziwa przy 

maszyna na wydzia³ach obróbki skrawaniem. Jednostka wyposa¿ona 

jest w system separacji wiórów do ch³odziwa. Po zakoñczonym 

procesie zbierania i separacji nastêpujê zwrot oczyszczonego 

ch³odziwa do obrabiarki. Zastosowany system p³ukania w znaczny 

sposób przyspiesza proces czyszczenia obrabiarki z resztek metalu 

nawet w miejscach tródno dostêpnych.  

OIL 440E - OIL 675E

4 kW mocy jednostka do zbierania oleju, opi³ków i ch³odziw. 

Specjalne odkurzacze przeznaczone do odzyskiwania, filtrowania i 

ponownego u¿ycia oleju, p³ynów ch³odz¹cych i smaruj¹cych. 400 lub 

600-litrowy zbiornik na ciecz.

3 A, B, C

1,5 i 2,2 kW mocy Urz¹dzenie do zbierania topnika podczas procesu 

spawania ³ukiem krytym. Jednostki 3A,B,C podnosz¹ wydajnoœæ i 

jakoœæ procesu spawania i umo¿liwiaj¹ zautomatyzowanie tego 

procesu. 

DC 65GAS

Mobilna jednostka ss¹ca z w³asnym napêdem. Wykorzystywana 

wszêdzie tam gdzie niemo¿liwe jest zastosowanie urz¹dzeñ z 

zasilaniem elektrycznym lub pneumatycznym, a budowanie instalacji 

centralnej jest nieuzasadnione ekonomicznie. W odkurzaczu jako 

napêd zastosowani silnik spalinowy HONDA o mocy 4,8 kW. Posiada 

kompaktowa budowê, mocny uk³ad jezdny. Znalaz³ szerokie 

zastosowanie w budownictwie, przemyœle stoczniowym i w 

wyspecjalizowanych firmach sprz¹taj¹cych.

DANE TECHNICZNE Moc 
KW

Max podciœnienie
mm H O2

Max  przep³yw powietrza
L/min

Pojemnoœæ
zbiornika L



Trójfazowe odkurzacze 
przemys³owe – Bia³a Linia

040/22 - 100/28 - 150/36
Od 0,37 do 1,6 kW mocy, specjalizowane jednostki ss¹ce, które 
obok zbierania zanieczyszczeñ suchych mog¹ byæ wykorzystane 
urz¹dzenia odpylaj¹ce. Wersja o budowie poziomej do zastosowania 
w miejscach gdzie niewielka wysokoœæ uniemo¿liwia zastosowanie 
modeli tradycyjnych. Idealne do zastosowañ stacjonarnych i pracy 
ci¹g³ej. Mo¿e pracowaæ w zamkniêtych przestrzeniach – odporna na 
przegrzanie.

3051 - 3101 - 3151
0,37, 0,85 i 1,6 kW mocy, specjalizowane jednostki ss¹ce, które 
obok zbierania zanieczyszczeñ suchych mog¹ byæ wykorzystane 
urz¹dzenia odpylaj¹ce. Wersja o budowie pionowej  do 
zastosowania w miejscach gdzie niewielka szerokoœæ uniemo¿liwia 
zastosowanie innych modeli. Idealne do zastosowañ stacjonarnych i 
pracy ci¹g³ej. Mo¿e pracowaæ w zamkniêtych przestrzeniach – 
odporna na przegrzanie

3156 - 3306
1,6 i 2,2 kW mocy, urz¹dzenie przeznaczone do pracy w przemyœle 
chemicznym, farmaceutycznym i spo¿ywczym oraz wszelkich innych 
dziedzinach produkcji, w których musi byæ zagwarantowany wysoki 
poziom czystoœci. Maszyny o trwa³ej konstrukcji przeznaczone do 
pracy ci¹g³ej.  Idealne do zastosowañ do pracy w liniach 
produkcyjnych.
Cechuj¹ siê wysokim wspó³czynnikiem niezawodnoœci i ³atwoœci¹ w 
konserwacji.

Seria „R” 
Od 0,85 do 4 kW mocy, specjalizowana jednostka ss¹ca do zbierania 
ró¿nego rodzaju œcinków z papieru, tworzywa tekstyliów itp. 
Wysok¹ efektywnoœæ zapewnia system obiegu „przelotowy” obiegu 
powietrza.
 
3507WR
4 kW mocy, to najmocniejsza maszyna wœród odkurzaczy z serii „R”. 
Maszyna o du¿ej wydajnoœci umo¿liwiaj¹ca zbieranie znacznych 
iloœci odpadów. Nadaje siê do wspó³pracy z liniami : wykrawaj¹cymi, 
tn¹cymi.

DANE TECHNICZNE
Moc 
KW

Max podciœnienie
mm H O2

Max  przep³yw powietrza
L/min

Pojemnoœæ
zbiornika L



Odkurzacze klasy IVB, to urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce Pracê zarówno 

na sucho jak i mokro.

Modele Nilfisk IVB 3/5/7/9 s¹ wyposa¿one w system kontroli 

przep³ywu powietrza,

który zapewnia utrzymanie w³aœciwych warunków pracy. Spadek 

prêdkoœci powietrza, a co za tym idzie utrata bezpiecznych 

parametrów pracy poni¿ej 20m/sek. Sygnalizowany jest 

dŸwiêkowo.

Odkurzacze posiadaj¹ panel zapewniaj¹cy mo¿liwoœæ 

zsynchronizowania pracy jednostki z narzêdziami zewnêtrznymi. 

Zarówno z napêdem elektrycznym jak i elektrycznym. Sterowanie 

mo¿e odbywaæ siê w sposób rêczny, jak równie¿ poprzez 

synchronizacjê z narzêdziem zewnêtrznym. Jest to bardzo 

wygodne i praktyczne udogodnienie szczególnie tam gdzie 

narzêdzia musz¹ wspó³pracowaæ z odkurzaczem. ( pilarki, 

przecinarki, wiertarki itp.)

Wybrane modele posiadaj¹ mo¿liwoœæ p³ynnej regulacji mocy 

ssania.

Wszystkie modele mog¹ pracowaæ z py³ami niebezpiecznymi w 

klasie “M” i “H” w zale¿noœci od rodzaju zastosowanego filtra.

Odkurzacze posiadaj¹ zwarta konstrukcjê umo¿liwiaj¹ca wygodne 

przemieszczanie. U¿yte materia³y zapewniaj¹ wysoka trwa³oœæ przy 

niewielkiej wadze. 

Maszyny klasy IVB ciesz¹ siê wielkim uznaniem w œród ekip 

remontowych i ekip sprz¹taj¹cych.

Seria Nilfisk IVB 

DANE TECHNICZNE
Moc 
KW

Max podciœnienie
mm H O2

Max  przep³yw powietrza
L/min

Pojemnoœæ
zbiornika L



Przenoœniki pneumatyczne
Transport pneumatyczny - przenoszenie cia³ sta³ych, szczególnie 

materia³ów sypkich (proszków, drobnych ziaren), poprzez unoszenie 

ich w strumieniu powietrza p³yn¹cego zamkniêtym ruroci¹giem w  

wyniku ró¿nicy ciœnieñ na jego koñcach.

Wzrost automatyzacji produkcji spowodowa³ zapotrzebowanie na 

urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce Przemieszczanie materia³ów sypkich. 

Najwiêksze zastosowanie urz¹dzenia tego typu znalaz³y w przemyœle 

farmaceutycznym, spo¿ywczym jako elementu wchodz¹ce w sk³ad 

linii produkcyjnej.     

Systemy centralnego odkurzania
Od projektu do wdro¿enia.

Systemy centralnego odkurzania sk³adaj¹ siê z jednostki ss¹cej, 
jednostki filtruj¹cej oraz sieci ruroci¹gów zakoñczonych przy³¹czami 
z osprzêtem roboczym.

Instalacje centralnego odkurzania s¹ projektowane, a nastêpnie 
wykonywane w oparciu o indywidualne zapotrzebowanie klienta i 
uwarunkowania zwi¹zane z rodzajem zbieranego materia³u iloœci¹ 
oraz miejscem gromadzenia zanieczyszczeñ.  

System centralnego odkurzania posiada niepodwa¿alne zalety:

- mo¿liwoœæ zbierania zanieczyszczeñ w miejscach niedostêpnych dla 
konwencjonalnych

  odkurzaczy

- minimalizacja czasu pracy i kosztów z tym zwi¹zanych,

- mo¿liwoœæ gromadzenia zanieczyszczeñ w jednym miejscu po za 
stref¹ czyszczenia,

- zwiêkszenie wydajnoœci odkurzania i podniesienie bezpieczeñstwa 
w danej strefie,

- mo¿liwoœæ równoczesnej pracy w kilku miejscach jednoczeœnie,

- obni¿enie poziomu ha³asu,

- minimalizacja zapylenia 

- praca systemie ci¹g³ym.

Modu³owe jednostki centralne

Œrednica komory filtra

Moc w kW

Moc w kW

2Powierzchnia filtra w m



Odkurzacze przemys³owe o du¿ej mocy

Du¿y mo¿e wiêcej i szybciej

Seria odkurzaczy o du¿ej mocy sk³ada siê z 15 standardowych 

modeli o du¿ej wydajnoœci. Posiadaj¹ one moc od 22 a¿ do 85 kW. Z 

uwagi na specyfikê pracy i wysokie oczekiwania klienta Nilfisk-Cfm 

wykonuje maszyny na indywidualne ¿yczenie klienta. Jednostki 

du¿ych mocy produkowane przez nasz¹ fabrykê zdoby³y najwy¿sze 

uznanie w œród bardzo wymagaj¹cych klientów, za wysok¹ 

niezawodnoœæ i doskona³e parametry techniczne.

G³ównymi odbiorcami jednostek  o tak du¿ych wydajnoœciach s¹: 

odlewnie, cementownie, huty ¿elaza, spalarnie œmieci oraz wszystkie 

inne sektory przemys³u, które wymagaj¹ szybkiego i prostego 

odzysku du¿ych iloœci ró¿nych materia³ów sypkich.

Wszystkie modele z tej grupy produktowej zosta³y zaprojektowane i 

wykonane z uwzglêdnieniem wszystkich obowi¹zuj¹cych przepisów 

dotycz¹cych bezpieczeñstwa u¿ytkownika i ochrony œrodowiska. 

Maszyny du¿ych mocy zosta³y tak skonstruowane na bazie 

modu³owej. Takie rozwi¹zanie zapewnia Mo¿liwoœæ szybkiej 

adaptacji do warunków jw. Jakich maj¹ pracowaæ jak równie¿ 

bezproblemowe przemieszczanie. W celu zapewnienia optymalnych 

warunków zwi¹zanych z transportem i roz³adunkiem zebranego 

materia³u oferujemy szeroki asortyment wyposa¿enia dodatkowego 

w postaci separatorów i zbiorników samowy³adowczych. Urzadzenie 

tego typu przystosowane s¹ do pracy ci¹g³ej zarówno jako 

samodzielne jednostko ss¹ce jak równie¿ w systemach centralnego 

odkurzania.

DANE TECHNICZNE Moc 
KW

Max podciœnienie
mm H O2

Wydajnoœæ w zale¿noœci o d podciœnienia 
przy maks. zasysaniu



Skontaktujcie siê bezzw³ocznie z 
darmow¹ obs³ug¹ klienta.

Bezp³atna infolinia

+48 698 65 24 55

Model: _________________________________

Firma: ________________________________ Pani/Pan: _______________________________

Funkcja: _________________________ Adres:_______________________________________

Kod:____________Miasto: ______________________Kraj/województwo: ________________

Tel.: ________________Fax: ___________________Tel. komórkowy :____________________

E-mail: ________________________________________________________________________

proszê o kontakt telefoniczny

potrzebujê wizyty specjalisty od odkurzaczy

proszê o przes³anie darmowej dokumentacji

Autoryzowany Dystrybutor NILFISK
DAWO PW s.c.
20-365 Lublin, ul. Dluga 102A
Tel. 81 7452152
www.dawo.com.pl
info@dawo.com.pl

mjaroszkiewicz
Pływające pole tekstowe
Nilfisk Advance Sp. z o.o.05-800 Pruszków3 Maja 8tel: 022 738 37 50e-mail: biuro@nilfisk-advance.pl




