
A VU500 é um aspirador vertical fácil de usar, fácil de manter e projetado para 
suportar requisitos ambientais rigorosos. Sua escova é auto ajustável garantindo um 
desempenho de limpeza adequado e máxima produtividade, especialmente quando 
limpa carpetes de tapetes.

VU500-E
Aspirador de pó vertical

O aspirador vertical com o menor preço do mercado.

O melhor custo benefício do mercado!



Ÿ Verifique se todas as tampas estão fechadas;
Ÿ Verifique se o filtro e saco coletor estão instalados 

corretamente;
Ÿ Conecte a escova;
Ÿ  Desenrole o cabo elétrico e conecte na tomada de 

energia;
Ÿ Ligue o aspirador e comece a aspirar.

Ÿ Desligue a máquina;
Ÿ Limpe e esvazie o saco coletor e limpe o filtro;
Ÿ Limpe a escova; 
Ÿ Passe um pano úmido na máquina para mante-la 

limpa;
Ÿ Enrole o cabo elétrico corretamente e guarde o 

aspirador em um local adequado .

Ÿ Nos veículos de transporte, fixar o equipamento 
para evitar que se desloque causando danos ao 
equipamento, ao veículo, a terceiros e ao próprio 
condutor;

Ÿ Pessoas e equipamentos não podem ser 
transportadas no mesmo compartimento;

Ÿ Certifique se de levar os complementos e acessórios 
necessários;

Ÿ Tirar a escova para evitar danos à mesma;
Ÿ O Transporte deve ser realizado respeitando-se o 

limite de peso e dimensões do veículo, fixando os 
equipamentos.

Ÿ Retire do local tudo que possa atrapalhar o serviço;
Ÿ Isole o local a ser limpo e não permita o acesso de 

outras pessoas;
Ÿ Instale o equipamento em um local nivelado;
Ÿ Durante as paradas para descanso, troca de 

acessórios ou manutenção, desligue o 
equipamento;

Acionamento do equipamento

Desligamento do equipamento

Para transportar

No local trabalho

Nilfisk Equipamentos de Limpeza Ltda.
São Paulo - SP - Brasil
Phone:  +55(11) 3959-0300
www.nilfisk.com.br

Tensão / frequência (V / Hz)

Potência nominal (W)

Potência de sucção do tubo (W)

Vácuo no bocal (kPa)

Fluxo de ar (L/seg.)

Faixa de limpeza (mm)

Nível de potência sonora (dB (A))

Capacidade do saco de pó (L)

C x L x A (mm)

Peso (kg)

Área de filtro principal (cm²)

Velocidade da escova (RPM)

Comprimento do cabo (m)

Classe de proteção IP

Tipo de filtro

Nível de pressão sonora (dB (A)

Cabo destacável

Design compacto

Armazenamento a cabo

Nenhuma remoção de escova de ferramenta

Alça ergonômica

Suportes de armazenamento de mangueira

Item

Especi�cações técnicas
VU500-E

220 / 50-60

810

130

16

27

367

80

3,5

330 x 310 x 1180

8

2400

2800

10

IP significativa

HEPA H13

-

•

•

•

•

•

•

*Apenas máquina. Especificações e detalhes estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

VU500-E
Aspirador de pó vertical

O melhor custo benefício do mercado!
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