POSEIDON 2
Den ideelle
højtryksrenser til
daglig rengøring

POSEIDON 2 serien er velegnet
til mindre rutinemæssige
semi-professionelle
rengøringsopgaver
POSEIDON 2 højtryksrenserne har en
fremragende ydeevne og professionelt
ergonomisk spuleudstyr.
Serien består af modeller designet til rutinemæssig semi-professionel brug primært af
håndværkere, mindre byggepladser, mindre
landbrug eller indenfor auto/transport og
udlejning - steder hvor der er behov for
kompakte rensere, der er nemme at
transportere og opbevare.

Egenskaber ved POSEIDON 2:
• Automatisk start/stop
• Vandmængderegulering
• Justerbart kørehåndtag
• Ergonomisk og brugervenlig

• Ergo 2000 spulehåndtag
• Messingtopstykke
• Aksialpumpe
• 15 m DN6 stålarmeret højtryksslange
(standardmodeller har 10 m højtryksslange)
• Intern kemiinjektor med sugeslange og doseringsventil
• Integreret aftagelig rengøringsmiddeltank (2 liter)
• Vandmængderegulering på alle modeller
• FlexoPower Plus dyserør med højtryksdyse - med forbedret
lavtryks strålebillede
• Slangerulle på XT modeller
• TurboHammer Plus dyserør på XT og T modeller
POSEIDON 2 har en fremragende præstation med professionelt
spuleudstyr.

Integreret aftagelig rengøringsmiddeltank - nemt under transport samt ved påfyldning.

To holdere til dyserør gør det
hurtigt og nemt at skifte mellem
dyserør og sikrer nem opbevaring.

Automatisk start/stop. Ved
deaktivering af spulehåndtaget,
stopper motoren. Derved spares
energi og minimerer støjniveauet
i pauserne. Sparer penge og øger
brugerkomforten.

Det kompakte design samt det
justerbare teleskopkøretag, som
kan skubbes helt i bund, gør at
POSEIDON 2 optager et minimum
af plads ved opbevaring.

Anvendes indenfor:
• Håndværkerbranchen
• Mindre byggepladser
• Mindre landbrug
• Auto/transport
• Udlejning

• Slangerulle og dyserørsholdere
Nem transport, opbevaring og
beskyttelse

• Ergo 2000 spuleudstyr
Professionelt spuleudstyr med
ergonomisk design, som følger
armens bevægelser og dermed
reducerer belastningen og
trætheden af håndleddet
mindst muligt.

• Kompakt design
Ideel under transport i mindre
køretøjer - nem opbevaring.

• TurboHammer Plus dyserør for
øget rengøringseffekt.

• Kabelholdere
Til praktisk opbevaring af kabel,
når maskinen ikke er i brug.
Den ene af krogene kan drejes,
hvilket gør det nemt at løsne
kablet fra holderen.

• Koblingssystem

• FlexoPower Plus dyserør
Enkeltdyserør med høj- og
lavtryksdyse. Anvendes på
koldtvandsrensere med lavtrykskemiinjektor.
FlexoPower Plus dyserør har ny
forbedret lavtryksdyse indbygget
i dysehovedet.

• Tornado Plus dyse
Tests viser at denne dyse er ca.
75% mere effektiv end almindelige dyser p.g.a. dysens indvendige geometri, som bevirker et
mere koncentreret strålebillede.
Øget renseeffekt = reduceret
tidsforbrug.

Modeller og specifikationer
POSEIDON 2
• Ergonomisk og kompakt design
• Til lejlighedsvise lettere semi-professionelle opgaver
• Aksialpumpe og messingtopstykke for længere levetid
• Automatisk start/stop
• Intern kemiinjektor med sugeslange og doseringsventil
• Integreret aftagelig rengøringsmiddeltank
• Justerbart kørehåndtag
• Stålarmeret højtryksslange
• ErgoSystem tilbehør. Optimal brugervenlighed

Yderligere ved POSEIDON 2 T:
• Ekstra dyserør
Yderligere ved POSEIDON 2 XT:
• Ekstra dyserør
• 15 m højtryksslange
• Slangerulle

Tekniske specifikationer

POSEIDON
2-22 T

POSEIDON
2-22 XT

POSEIDON
2-25 XT

POSEIDON
2-29

POSEIDON
2-29 XT

Pumpetryk (bar/MPa)

120/12

120/12

140/14

150/15

150/15

Rensekraft (kg)

2,2

2,2

2,5

2,9

2,9

Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)

520/470

520/470

610/540

600/570

600/570

Max. temp. på tilgangsvand (°C)

60

60

60

60

60

Pumpe (RPM)

2800

2800

2800

2800

2800

Dimensioner, L x B x H (mm)

394 x 391 x 955

394 x 391 x 955

394 x 391 x 955

394 x 391 x 955

394 x 391 x 955

Vægt (kg)

27,1

28,1

28,1

26,3

28,1

Optagen effekt (kW)

2,3

2,3

2,9

3,3

3,3

Spænding/antal faser/frekvens/forbrug (V/~/Hz/A) 230/1/50/10*

230/1/50/10*

230/1/50/12,6*

230/1/50/14,5*

230/1/50/14,5*

Elkabel, længde (m)

5

5

5

5

5

Selvansug (m)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Dysestørrelse

0350

0350

0350

0350

0350

Stempler, type/antal (stk.)

Rustfrie / 3

Rustfrie / 3

Rustfrie / 3

Keramisk belagte / 3 Keramisk belagte / 3

Automatisk start/stop
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Egenskaber

Vandmængderegulering
Intern kemiinjektor
Rengøringsmiddeltank, 2 liter
Slangerulle
Længere slange og ekstra dyserør

•
•
•
•
•
•

Højtryksslange (DN6)

301002275 [10 m] 6528613 [15 m]

6528613 [15 m]

301002275 [10 m] 6528613 [15 m]

Ergo 2000 spulehåndtag

106403122

106403122

106403122

106403122

106403122

Ergo kobling

101119496

101119496

101119496

101119496

101119496

Vandtilgangskobling**

32541

32541

32541

32541

32541

FlexoPower Plus dyserør u. dyse

106402282

106402282

106402282

106402282

106402282

TurboHammer Plus dyserør m. dyse

106403001

106403001

106403001

Tornado Plus dyse

101119736

101119736

101119736

101119736

101119736

Bestillingsnr.

128470180

128470136

128470135

128470140

128470138

* Andre spændingsvarianter tilbydes

106403001

** Gardena

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.

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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