
ASPIRADOR 
Buddy II 18 
OFERTA NO 
VALOR DE

80 €

Preço  
Promoção:

2.650 €
PVP: 3.545 €

NILFISK, soluções inteligentes para um 
negócio mais limpo e seguro

MH 3C 180/780 PAX



ASPIRADORES2

SALTIX 10
107415328
Aspirador Pó Profissional
• Potência: 800 W • Saco: 8 L
• Depressão: 22 kPa • Peso: 5,5 kg

• Fácil de transportar, apenas pesa 5,5 kg.
• Depósito grande de 10 litros com  

um saco de 8 litros de capacidade.
• Cabo laranja extraível.
• Alta filtragem, filtro HEPA H13 incluído.
• Tubo de alumínio leve.

MAXXI II 55-2
107405167
Aspirador água-pó Profissional de 55 litros  
de capacidade
• Potência: 2.500 W • Depósito: 55 l
• Depressão: 21 kPa • Peso: 25,5 kg

• Sistema de duplo filtro que permite alternar  
de água a pó, sem necessidade de mudar o filtro.

• Fácil de utilizar graças ao carro ergonómico.
• Filtro de saco com rede que protege o motor da entrada de espuma.
• Os depósitos podem ser facilmente retirados do carro para a sua 

limpeza ou manutenção.
• Depósito basculante que facilita o esvaziamento.

Preço  
Promoção:

469 €
PVP: 638 €

Preço  
Promoção:

199 €
PVP: 267 €

FILTRO PET LAVÁVEL
302000490
PVP: 38 €
Preço Promoção: 31 €

PACK DE SACOS (5 UDS)
302004000
PVP: 33 €
Preço Promoção: 27 €



LAVADORA  
DE ALTA PRESSÃO  

C110.7-5 X TRA  
OFERTA NO VALOR DE 99 € 

3ASPIRADORES

AERO 21-01 PC
107406600
Aspirador compacto de água e pó  
com limpeza de filtro
• Potência: 1250 W • Depressão: 210 mbar 
• Caudal: 60 l/s • Depósito: 20 l

• Filtro PET lavável com uma eficiência  
de filtração mínima de 99,9%.

• Com o sistema MultiFit  
para alcançar a máxima  
flexibilidade.

• Armazenamento cómodo  
de acessórios e cabo.

• Função de sopro.
• Rodas robustas e desenho  

ergonómico para um  
manuseamento seguro.

ATTIX 30-21 PC
107407544
Uma escolha compacta e fiável,  
para uso diário
• Potência: 1500 W • Depressão: 210 mbar 
• Caudal: 62 l/s • Depósito: 30 l

• SilentPower - Alto rendimento que se vê, 
mas não se ouve.

• Sistema de acessórios MultiFit.
• Filtro de teflón PET lavável.
• Tomada elétrica com  

função Auto On/Off.
• Sistema de limpeza de  

filtro Push&Clean.

ATTIX 961
302002900
Construção de grande qualidade, com excelente rendimento
• Potência: 2 x 1500 W • Depressão: 250 mbar
• Caudal: 2 x 60 l/s • Depósito: 70 l

• Rendimento industrial com motor duplo.
• Depósito de aço inoxidável de alta qualidade.
• Chassi de aço.
• Filtro de teflón PET lavável.
• Sistema de acessórios MultiFit para uma máxima flexibilidade.
• Sistema Push&Clean: de limpeza de filtro sem se sujar.

Preço  
Promoção:

139 €
PVP: 192 €

Preço  
Promoção:

379 €
PVP: 476 €

Preço  
Promoção:

839 €
PVP: 1.127 €



4 ESPECIAL SEGURANÇA

Areia e gravilha

Tijolos

Cimento

Azulejos

Asfalto

Argamassa

Granito

PÓ PERIGOSO

Corre o risco de 
desenvolver doenças 
pulmonares graves, como 
asma ou cancro, ao inalar 
poeiras perigosas. 

A Nilfisk recomenda o  
uso de um extrator de pó 
da classe H para qualquer 
processo que possa 
produzir pó perigoso.

QUE CLASSE 
DE PÓ ESTÁ A 

PRODUZIR?

Se estiver a processar certos materiais de classe M  
é possível que produza quartzo respirável.

Alguns exemplos de ações que produzem pó perigoso:

Esmerilar Perfuração Corte Picado Filetar

Material de classe H: Quartzo respirável, pó de sílica, pó de 
madeira maciça, esporas de humidade, amianto, pó de chumbo, 
fibra mineral, aslfalto, fibra mineral sintética (lã de vidro), pó de 
materiais à base de quartzo

H

Material de classe M: Pó de madeiro nobre, cobertura de cimento, 
materiais de enchimento, laca, gesso, verniz, cimento, cola para 
azulejos e pintura (à base de látex, óleo)

M

Material de classe L:  
Pó e sjujidade domésticosL

nilfisk.pt/po



LAVADORA  
DE ALTA PRESSÃO  

C110.7-5 X TRA  
OFERTA NO VALOR DE 99 € 

5ESPECIAL SEGURANÇA

VHS 120 CB HC
4012300070
Aspirador All-in-one para a construção
• Potência: 2000 W
• Longitude da mangueira: 5 m
• Capacidade Longopac: 25 mtrs 
• Peso: 53 Kgs 

• 2 potentes motores monofásicos bypass.
• Certificada H por organismo de homologação externa.
• Dimensões compactas.
• Sistema Longopac para descarga do material. Fácil, seguro e sem pó.
• Equipado com um conjunto completo de acessórios condutores  

ou antiestáticos.

ATTIX 40-0M PC TYPE 22
107400410
Aspirador classificado ATEX zona 22  
para pós explosivos
• Potência: 1100 W
• Depressão: 230/23 (ECO) (mbar/kPa)
• Depósito: 37 l • Peso: 13 kg 

• Motores sem escovas (Brushless).
• Alto rendimento e longa vida útil.
• Depósito de aço inoxidável de alta qualidade.
• Filtro lavável PET com 99,9% de eficiência mínima de filtração.
• Mangueira, tubo curvado bocal  

biselado antiestáticos.
• Certificado M.

ATTIX 33-2L IC
107412103
Extrator de pó potente e seguro  
para pó muito fino
• Potência: 1400 W • Depressão: 250 mbar 
• Caudal: 75 l/s • Depósito: 30 l

• InfiniClean™ - Sistema automático de limpeza  
do filtro.

• Filtro PTFE de longa duração com uma membrana 
antiaderente e eficiência de filtração de 99,9%.

• Certificação Classe L.
• Depósito de 30 litros com rodas de  

aço e para-choque robusto.
• Sistema MultiFit de acessórios.
• Saco de filtro de longa duração.

Preço  
Promoção:

559 €
PVP: 713 €

Preço  
Promoção:

1.595 €
PVP: 1.998 €

ATTIX 33-2H IC
107412184
Extrator de pó potente e seguro  
para pó muito fino
• Potência: 1400 W • Depressão: 250 mbar 
• Caudal: 75 l/s • Depósito: 30 l

• InfiniClean™ - Sistema automático de limpeza  
de filtro, sem perda de desempenho.

• Filtro PTFE de longa duração com membrana anti-aderente 
com eficiência de filtração 99,9%.

• Certificados para pó Clase M e H, incluindo amianto.
• Solução única duplo filtro disponível para a classe H / HEPA, 

incluindo a filtração de 3 etapas.
• Sensor de caudal com aviso sonoro  

e LED combinado.

Preço  
Promoção:

839 €
PVP: 1.087 €

Preço  
Promoção:

2.175 €
PVP: 2.906 €

FILTRO PTFE 
LAVÁVEL
ATTIX 33
107413540
PVP: 47 €
Preço Promoção:  
39 €

PACK DE SACOS  
PLÁSTICO (5 UDS)  
NÃO FILTRANTE 
ATTIX 33 2L IC
107417821
PVP: 26 €
Preço Promoção: 22 €

Mas nenhuma ameaça é demasiado pequena para 
os extratores de poeiras da Nilfisk
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6 LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

MC 2C 150/650
128470140
Lavadora de Alta Pressão Profissional 
Monofásica, de utilização média
• Potência: 3300 W • Pressão: 150 bar
• Caudal: 650 l/h

• Limpeza eficiente com 150 bar  
e 650 L/h reguláveis.

• Construção robusta: Bomba de latão  
com motor de Indução.

• Depósito de detergente integrado  
com regulação.

• Pistões cerâmicos.

MC 5M 200/1050
107146711
Lavadora de Alta Pressão Profissional  
Trifásica de uso intenso
• Potência: 6100 W • Pressão: 200 bar
• Caudal: 1050 l/h

• Limpeza potente com 200 bar e 1000 L/h reguláveis.
• Construção robusta: Bomba de latão com pistões cerâmicos.
• Chassi metálico com sistema de rodas triplo.
• Sistema ERGO para máxima ergonomia  

na utilização.
• Depósito de detergente integrado  

com regulação.

MC 4M 160/620 XT
107146403
Lavadora de Alta Pressão Profissional  
Monofásica de uso intenso
• Potência: 3000 W • Pressão: 160 bar
• Caudal: 620 l/h

• Limpeza eficiente com 160 bar e 620 L/h.
• Construção robusta: Bomba de latão com 

pistões cerâmicos.
• Enrolador de mangueira de pressão 

reforçada com 15 mtrs.
• Eficiência de limpeza superior:  

Exclusiva lança de limpeza 4 em 1.
• Sistema de aplicação de detergente em 

espuma, NILFISK Variofoam.

MC 6P 250/1100 FA
107146751
Lavadora de Alta Pressão Profissional  
Trifásica de uso muito intenso
• Potência: 8300 W • Pressão: 250 bar
• Caudal: 1100 l/h

• Exclusiva Bomba NILFISK NA6 de 4 pistões para  
aplicações muito intensas.

• Design robusto e resistente com chassi de aço de 30 mm.
• Armazenamento adequado  

e transporte com pega dobrável  
e pontos de aderência manual

• Descarga automática da pressão.
• Segurança contra o baixo nível  

de óleo na bomba.
• Dois depósitos de detergente.

Preço  
Promoção:

 1.099 €
PVP: 1.540 €

Preço  
Promoção:

2.075 €
PVP: 2.770 €

Preço  
Promoção:

749 €
PVP: 905 €

Preço  
Promoção:

1.515 €
PVP: 2.110 €

FILTRO DE AGUA
MC 2, 4, 5 e 6
107145802
PVP: 49 €
Preço Promoção:  
36 €

KIT DE JATOS
MC 4M
301112493
PVP: 145 €
Preço Promoção:  
112 €
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MH 3C 180/780 PAX
107146891
Lavadora de Alta Pressão  
Profissional de Água Quente  
Trifásica de baixa Intensidade
• Potência: 5300 W • Pressão: 180 bar
• Caudal: 780 l/h

• Limpeza potente com 180 bar, 780 L/h e 150 ºC reguláveis.
• Chassi metálico com 4 rodas para todas as utilizações.
• Enrolador porta mangueiras com 15 mtrs mangueira alta pressão.
• Certificada em Eficiência com certificação EUnited e sistema ECO.
• Sistema anticalcário com dosificação  

de série. Protege o sistema e cuida  
do mesmo.

MH 4M 200/960 FA
107146920
Lavadora de Alta Pressão  
Profissional de Água Quente  
Trifásica de utilização intensa
• Potência: 7200 W • Pressão: 200 bar
• Caudal: 960 l/h

• Alta potência de 150 ºC reguláveis.
• Certificada em Eficiência por EUnited e com sistema ECO de série.
• Bomba de latão com pistões cerâmicos.
• Sistema automático de descarga da pressão de bomba e serpentina.
• Sistema anticalcário com dosificação de série.
• Protege e cuida dos componentes.
• Segurança contra o baixo nível de  

óleo na bomba.

MH 6P 175/1250 FAX
107146963
Lavadora de alta pressão profissional de água quente trifásica 
de uso intensivo
• Potência: 8500 W • Pressão: 175 bar
• Caudal: 1250 l/h

• Alta temperatura regulável até 150 ºC com display digital.
• Caldeira EcoPower com uma eficiência >92 % e um reduzido consumo 

de combustível.
• Exclusiva bomba Nilfisk NA de 6 pistões para aplicações muito intensas.
• Sistema automático de descarga da pressão de bomba e serpentina.
• Enrolador porta manguerias com 15 mtrs  

de mangueira alta pressão. Segurança  
contra baixo nível de óleo na bomba.

Preço  
Promoção:

3.200 €
PVP: 4.380 €

Preço  
Promoção:

4.200 €
PVP: 5.575 €

Preço  
Promoção:

2.650 €
PVP: 3.545 €

ANTI-STONE
MH 3, 4 e 6
105301631
PVP: 49 €
Preço Promoção:  
42 €

KIT VARIOFOAM
MH 4M
106408235
PVP: 102 €
Preço Promoção:  
77 €



LAVADORA  
DE ALTA PRESSÃO  

C110.7-5 X TRA  
OFERTA NO VALOR DE 99 € 

8 LAVADORAS

SC 100 E
107408100
Lavadora vertical elétrica
• Largura de trabalho: 310 mm • Depósito: 3 l
• Rendimento: 310 m²/h • Peso: 15 kg

• Para limpar até 500 m².
• Permite eliminar o balde e a esfregona; proporcionando 

um resultado mais rápido e eficaz.
• Fácil manutenção e sempre pronta a utilizar.
• Lavar e secar numa só passagem, permitindo o acesso 

rápido à zona limpa.

SC 250
9087380020
Lavadora compacta com bateria de lítio para uma 
limpeza rápida e eficaz
• Largura de trabalho: 340 mm • Depósito: 6 l
• Rendimento: 680 m²/h • Peso: 32 kg

• Eficaz, uma vez que varre, lava e seca ao mesmo tempo.
• Produtiva. Pode trabalhar até 40 minutos com 6 litros  

de água.
• Muito cómoda de utilizar, a pega é ergonómica  

e pode ajustar-se em diferentes posições.
• Pode utilizar-se em modo flutuante para maior 

comodidade.
• Fácil de usar e transportar devido ao seu desenho 

compacto e ao seu reduzido peso.
• Pode dobrar-se para armazenar.

ECOCLEAN MANZANA
L01900612
Detergente neutro concentrado e perfumado para limpeza de 
pisos e superfícies. Pisos brilhantes especiais, como grés, mármore, 

mosaico, granito e pisos sintéticos protegidos. Garrafa 4x5 l

PVP: 2.47 €/litro
Preço Promoção: 1.82 €/litro

POLGREEN INDUSTRY
L01900613
Detergente desengordurante concentrado para 
a eliminação de sujidades orgânicas e minerais. 

Garrafa de 10 l

PVP: 5.04 €/litro
Preço Promoção: 3.77 €/litro

Preço  
Promoção:

825 €
PVP: 1.115 €

Preço  
Promoção:

1.995 €
PVP: 2.677 €



LAVADORA  
DE ALTA PRESSÃO  

C110.7-5 X TRA  
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SC 401 E
9087392020
Lavadora eléctrica compacta
• Largura de trabalho: 430 mm • Depósito: 30 l 
• Rendimento: 860 m²/h • Peso: 144 kg

• Inclui escova prolene.
• Desenho compacto e fácil de manobrar.
• Motor potente para uma secagem perfeita.
• Ergonómica e de fácil utilização com  

o botão OneTouchTM.
• Fácil e rápida limpeza do bocal  

de aspiração.

SC401 B COMPLETA
CM9087391020-04
Lavadora compacta baterias
• Largura de trabalho: 430 mm • Depósito: 30 l 
• Rendimento: 1.032 m²/h • Peso: 151 kg

• Inclui 2 baterias gel 76Ah, kit carregador interno 24 V 10Ah  
e escova prolite 430 mm.

• Desenho compacta e fácil de manobrar.
• Motor potente para uma secagem perfeita.
• Ergonómica e de fácil utilização com o botão OneTouchTM.
• Fácil e rápida limpeza do bocal de aspiração.
• Baixo nível de ruído em modo silencioso 60 dB.

Preço  
Promoção:

2.495 €
PVP: 3.348 €

Preço  
Promoção:

3.725 €
PVP: 4.995 €
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DE ALTA PRESSÃO  
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10 LAVADORAS

SC 2000 COMPLETA COM ECOFLEX
9087410020
Lavadora compacta de condutor sentado para limpar até 6.500 m²
• Largura de trabalho: 530 mm • Depósito: 70 l 
• Rendimento: 2.230 m²/h • Peso: 342 kg

• Inclui 2 baterias gel de 105 Ah, carregador interno, Ecoflex e escova prolene Azul 530 mm.
• Alta produtividade devido à largura de trabalho de 53 cms, uma velocidade de trabalho de até 6 km/h  

e um depósito de 70 l.
• Baixo consumo de energia, a velocidade do motor da escova ajusta-se segundo o estado do piso.
• Baixo consumo de água e detergente, o fluxo de solução regula-se automaticamente com a velocidade.
• Alta eficácia, dupla função da pressão para limpar áreas muito sujas.
• Muito fácil de utilizar, a escova e o bocal de aspiração sobem e descem de forma automática.
• Com sistema Nilfisk Ecoflex para dosificação do químico de maneira correcta, económica e segura.
• Sistema Silentech para mínimo ruído em zonas sensíveis.

Preço  
Promoção:

7.495 €
PVP: 10.621 €
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DE ALTA PRESSÃO  
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SW 250
50000494
Varredora manual para exteriores
• Largura de trabalho: 920 mm • Depósito: 38 l
• Rendimento: 1.840 m²/h • Peso: 20 kg

• Depósito de 38 litros, que se pode manter aberto para retirar 
grandes objetos, esvaziar os baldes do lixo, etc..

• Fácil de manobrar: As grandes rodas, que não deixam  
marcas, facilitam o impulso e a direção ao utilizador.

• Adequada para utilizar ao ar livre.
• Fácil construção mecânica com transmissão  

por engrenagens e correia. Sem motor.
• Ergonómica: A pega pode ajustar-se à  

altura do operador (3 posições).
• O depósito permanece no seu sítio  

incluindo quando se armazena  
a varredora na posição vertical  
ou se prende na parede.

SR 1000 B
CM9084201010-01
Varredora compacta de condutor  
sentado a baterias
• Largura de trabalho: 1.000 mm • Depósito: 50 l
• Rendimento: 3.850 m2/h • Peso: 224 Kg

• Inclui 2 baterias gel de 105 Ah  
e 2 escovas laterais.

• Elevada manobrabilidade.
• Subida rampa de até 16%.
• Controlo de pó.
• Kit opcional para alcatifas.
• Pode utilizar-se tanto em  

interiores como exteriores.

SW 750
908 4701 010
Varredora a baterias para zonas  
de até 3.500 m²
• Largura de trabalho: 720 mm • Depósito: 60 l
• Rendimento: 1.730 m²/h • Peso: 68 kg

• Inclui bateria de 46Ah, carregador interno  
e filtro de poliéster.

• Muito silenciosa (59dbA), pode ser utilizada  
até nas zonas mais sensíveis ao ruído.

• Com a bateria de 46 Ah pode trabalhar até 2h.

SW 900
CM9084110010-01
Varredora a baterias para zonas médias  
de até 4.800 m²
• Largura de trabalho: 825 mm • Depósito: 60 l
• Rendimento: 2.230 m2/h • Peso: 143 kg

• Inclui 2 baterias de gel de 180 Ah.
• Depósito de grande capacidade de 60 l.
• Sistema de limpeza de filtro por  

vibração eléctrica.
• A velocidade ajusta-se facilmente com  

a alavanca situada na pega da máquina.
• Fácil de manobrar graças à sua  

pega ergonómica.

Preço  
Promoção:

7.495 €
PVP: 10.115 €

Preço  
Promoção:

2.049 €
PVP: 3.012 €

Preço  
Promoção:

4.745 €
PVP: 5.944 €

Preço  
Promoção:

289 €
PVP: 363 €



Condições da promoção:
• Promoção exclusiva para distribuidores profissionais da Nilfisk Portugal.
• Preços líquidos, sem IVA.
• Promoção válida de 26 de Outubro a 31 de Dezembro.
• Ao fazer o pedido utilize o código da promoção 2020ABCAO.
• Promoção exclusiva para pedidos realizados através da web www.nilfisk.pt, se não tem acesso contacte com icsin.pt@nilfisk.com.
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