MAXXI II

- den robuste
våd-/tørsuger uden
filterskift

Fantastisk god til vådt og tørt
snavs uden filterskift
Kombinationen af produktivitet, høj kvalitet og brugervenlighed gør MAXXI II til
en sand arbejdshest af en våd-/tørsuger.
Et pålideligt redskab til hurtig og effektiv rengøring - med minimal gene for
omgivelserne.
MAXXI II klarer de krævende rengøringsopgaver - hvor der er genstridigt og/eller
vådt snavs. På byggepladser, i let industri, samt efter håndværkere som
blikkenslagere, elektrikere og lignende.

Enestående filtersystem på MAXXI II
• 	MAXXI II har et dobbelt filtersystem til såvel vådsugning som tørsugning. Du behøver
ikke at skifte filter.
• Forkert brug af maskinen undgås, da det dobbelte filtersystem konstant er aktivt.
• Filtersystemet har en sikringsordning der forhindrer, at noget suges gennem slangen,
hvis filtrene er monteret forkert. Det øger produktiviteten og forhindrer skader
på motoren.
Motortoppen er hængslet, så filtrene kan rengøres hurtigt og sikkert
• Beholderen kan let tømmes uden at fjerne motortoppen eller andre komponenter,
derved minimeres risiko for skader eller fejlmontering.
• Motortoppen virker som kontravægt og letter dermed arbejdet med tømning
af beholderen.
• Filtre skiftes hurtigt og problemfrit fordi motortoppen er hængslet og derfor ikke
skal afmonteres.

Man kan suge såvel vådt som tørt
- filtersystemet er dobbelt. Nye
filtre kan nemt isættes uden at
afmontere motortoppen.

Træk i håndtaget nederst på
beholderens front, vip og tøm.
En hurtig, nem og effektiv måde
at tømme beholderen på.

Aftapningsslangen er gennemsigtig og viser derfor væskestanden. Så kan man se, når
beholderen er ved at være fyldt.

Motortoppen er hængslet, så
man ikke behøver fjerne den ved
eksempelvis filterskift, men den
kan også nemt afmonteres.

Beholderen kan nemt løftes fri
fra kørevognen - ved rengøring
eller eftersyn.

Særlig velegnet til:
• Industrivirksomheder
• Værksteder
• Byggepladser
• Landbruget

Rustfrit stålrør.

Hængslet motortop gør det
nemt at rengøre filtre.
Brugervenlig snaplås, der kan
betjenes med én hånd.

Dobbelt filtersystem til
såvel vådsugning som
tørsugning uden filterskift.

Rørholder.

MultiFit-kobling.

Gennemsigtig aftapningsslange.

Opbevaringsplads til
tilbehør.

Ènhåndsbetjent håndtag
til nem tømning af
beholderen.

Din robuste, brugervenlige
våd-/tørsuger - til en attraktiv pris

Tekniske specifikationer

MAXXI II 35 WD

MAXXI II 55-2 WD

MAXXI II 75-2 WD

Luftmængde (l/min.)

2880

4320

4320

Vakuum (mbar/kPa)

200/20

210/21

210/21

Effekt, Pmax (W)

1350

2500

2500

Effekt, PIEC (W)

1250

2400

2400

Støjniveau, Bs 5414 (dB(A))

62

66

66

Beholdervolumen (l)

35

55

75

Spænding/faser/frekvens (V/~/Hz)

230/1/50-60

230/1/50-60

230/1/50-60

Dimensioner, L x B x H (mm)

460 x 420 x 740

840 x 620 x 1000

840 x 620 x 1000

Vægt (kg)

12,5

25,5

28

Elkabel, længde (m)

10

10

10
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Sugeslange m. rørbøjning

107407308 [Ø32 x 1,9]

107407336 [Ø40 x 2,5]

107407336 [Ø40 x 2,5]

Forlængerrør, rustfrit stål, 2 stk.

107407309 [Ø32]

107407337 [Ø40]

107407337 [Ø40]

107408912 [Ø40]

107408912 [Ø40]

Egenskaber
DualFilter - dobbelt filtersystem
Kørevogn
Aftagelig tipbar beholder
To motorer
Aftapningsslange
Værktøjsbakke
Kabelholder
Tilbehørs- og rørholdere

MAXXI II 35 WD

MAXXI II 55-2 WD

Standardtilbehør

Kabelkrog og rørholder
Gulvmundstykke med børster

107407311 [Ø32]

107407339 [Ø40]

107407339 [Ø40]

Gulvmundstykke med gummilæber

107407310 [Ø32]

107407338 [Ø40]

107407338 [Ø40]

Børstemundstykke

107407312 [Ø32]

Fugemundstykke

107407334 [Ø32]

107408850 [Ø40]

107408850 [Ø40]

Kassette-filter

107407297

107407300

107407300

Vådfilter

107407299

107407302

107407302

Bestillingsnr.

107405165

107405167

107405169

MAXXI II 75-2 WD

Nilfisk-ALTO er et varemærke ejet af Nilfisk-Advance A/S, der har
udviklet professionelt rengøringsudstyr i mere end 100 år og er en af
verdens førende producenter.

Med Nilfisk-ALTO varemærket har vi fokus på nytænkning og vækst. Vi
tror på tætte og langvarige relationer med både kunder, leverandører og
medarbejdere.

Nilfisk-ALTO tilbyder højtryksrensere, våd-/tørsugere og gulvrengøringsmaskiner af høj kvalitet til landbruget, auto- og transportbranchen,
industrien, bygge- og anlægsbranchen og private forbrugere.

Vort høje niveau af servicevenlighed, reducerer vedligeholdelsesomkostningerne og dermed de generelle udgifter til rengøring. Uanset hvilket
produkt du har brug for, kan du være sikker på at finde den ultimative
løsning, hvad angår rengøringseffektivitet, ergonomi og lavest muligt
udgifter til rengøring, når du vælger et Nilfisk-ALTO produkt.

Hovedkontoret ligger i Danmark. Produktionsfaciliteter findes i Ungarn,
Kina, Italien, USA, Singapore, Danmark og Tyskland. Salgsselskaber
findes i de fleste europæiske lande, Nord-amerika samt Asien.

meets

Der kan ikke gøres krav gældende af oplysninger eller illustrationer i denne brochure. Ret til ændringer af tekniske data, design og udstyr forbeholdes.

Forhandles af:

Nilfisk-Advance Danmark A/S
Industrivej 1 - DK-9560 Hadsund
Tlf. 72 18 21 20 - Fax 72 18 21 11
www.nilfisk-alto.dk
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• DualFilter (dobbelt filtersystem) - så man kan opsamle både vådt og tørt snavs uden at skifte filter
• Let tømning (med motortoppen monteret)
• Gennemsigtig aftapningsslange (på MAXXI II 55 og 75 WD)
• Rustfri stålrør
• Énhåndsbetjening af motortop og kørehåndtag samt af snaplås på beholderen
• Posefilter, der beskytter motoren mod indtrængning af skum
• Fleksibel og handy montering af mundstykker og tilbehør på maskinens bagside
• Modeller med h.h.v. 35-, 55- og 75-liters beholdere

