ATTIX 115, 125, 145 & 155
– HELT KOMPROMISLØS
Heavy-duty støvsugere til intensive industrielle opgaver

Uovertruffent sug i en stærk
og fleksibel løsning

ATTIX 115, 125, 145 og 155 er udviklet for at imødekomme efterspørgslen
på løsninger til krævende industrielle opgaver. Maskinerne er specielt
udviklet til opsamling af støv, større emner og væsker - og specielt til
intensive opgaver og vedligeholdelse.
De er udstyret med enten tre kraftige by-pass motorer eller en støjsvag
dobbelt sidekanalsblæser. Alle har de et stjernefilter (L eller M-klasse)
med stor filteroverflade og høj filtrering. Den manuelle filterryster i
toppen er nem at anvende og sikrer konstant effektivitet.
Med en 100-liters beholder er ATTIX 115, 125, 145 og 155 ideelle til
tunge opgaver indenfor maskinindustri, bygge- og betonindustri,
tekstil- og fødevareindustri, foderindustri, kemisk industri m.m.
• Stort stjernefilter og filterryster sikrer optimal filtrering
• Robust beholder med drejehjul og kørehåndtag til praktisk tømning
• Ergonomisk og nem at manøvrere
• Slange-, kabel- og rørholdere til praktisk opbevaring
• Dobbelt sidekanalsblæser parallelt forbundet sikrer høj luftmængde
på ATTIX 155
• Stik med fase-vender der er nem at anvende på ATTIX 145 & 155
• Gravitationstømning med plastpose sikrer hurtig og forsvarlig tømning
(ekstraudstyr)
• Automatisk væskestop til vådsugning (ekstraudstyr)
• Praktisk tilbehørskurv på ATTIX 125 og værktøjsbakke på
ATTIX 145 & 155

Serien af industrielle støvsugere
er en ideel løsning til krævende
opgaver i industrien og på
byggeområder, hvor høj
luftstrøm er krævet.
Stålkonstruktionen sikrer en
solid og driftssikker maskine
med høj mobilitet og kapacitet.

Våd-/tørsugerne er udstyret
med holdbart polyester
stjernefilter med stor filteroverflade - velegnet til sug af fint
støv. Indbygget manometer på
ATTIX 145 og 155 overvåger
løbende filtreringsevnen.

Egenskaber ved ATTIX 115 / 125
Manuel filterryster.
De 1-fasede ATTIX 115 og 125 er
drevet af 3 by-pass motorer på
hver 1000 watt, der kan aktiveres
enkeltvis. Opgavens beskaffenhed
bestemmer, om det er nødvendigt at
køre med én, to eller tre motorer.

Stort kørehåndtag for høj
manøvredygtighed.
En 100-liters stålbeholder
- ideel til opsamling af større emner
(f.eks. metalspåner) eller væsker
(f.eks. olie og smøremidler).
Praktisk beholdersystem sikrer nem
og brugervenlig tømning og gør
rengøringen mere produktiv.

Slangetilslutning Ø70 mm
MultiFit adapter Ø50 medfølger.

Tilbehørskurv til praktisk
opbevaring af værktøj og
tilbehør er standard på
ATTIX 125.

Store drejehjul med
bremser gør det nemt at
flytte støvsugeren uanset
gulvets beskaffenhed.

Egenskaber ved ATTIX 145 / 155
De 3-fasede ATTIX 145 og 155 er
udstyret med en motor på h.h.v. 2200
W og 4000 W. Sidekanalsblæseren er
serieforbundet på ATTIX 145 mens
den er parallelt forbundet på ATTIX
155, hvilket sikrer særdeles høj luftstrøm - en perfekt løsning til opsamling af store mængder støv.
Støjsvag og driftssikker dobbelt sidekanalsblæser sikrer, at
ATTIX 145 og 155 kan arbejde i
flere timer i træk uden service.
Blæserens lave placering giver
en god vægtfordeling der gør
maskinerne manøvredygtige og
derved nemme at flytte rundt
- uanset gulvets beskaffenhed.
En 100-liters stålbeholder - ideel
til opsamling af større emner
(f.eks. metalspåner) eller væsker
(f.eks. olie og smøremidler).
Praktisk beholdersystem sikrer
nem og brugervenlig tømning og
gør rengøringen mere produktiv.

Manuel filterryster.

Stort kørehåndtag sikrer nem og
ergonomisk manøvredygtighed.

Slangetilslutning Ø70 mm
MultiFit adapter Ø50 medfølger.

Indbygget udløser-håndtag til
løft og tipning af beholder.

Indbygget manometer viser
brugeren, når luftgennemstrømningen falder og dermed,
hvornår filteret skal rystes.

Store drejehjul med bremser.

Modeller og specifikationer

1-faset våd-/tørsugere
TEKNISKE SPECIFIKATIONER

ATTIX 115-01

3-faset våd-/tørsugere
ATTIX 125-01

ATTIX 145-01

ATTIX 155-01

Luftmængde (l/min.)

8100

8100

5250

8600

Vakuum (mbar/kPa)

230/23

230/23

300/30

300/30

Nominel Effekt (W)

3 x 1000

3 x 1000

2200

4000

Støjniveau (dB(A))

71

71

68

72

Beholderkapacitet (l)

100

100

100

100

Spænding/faser/frekvens (V/~/Hz)

230/1/50-60

230/1/50-60

400/3/50

400/3/50

Dimensioner, L x B x H (mm)

800 x 600 x 1555

800 x 600 x 1555

1130 x 600 x 1530

1130 x 600 x 1530

Vægt (kg)

68

73

114

139

Elkabel, længde (m)

9

9

9

9
Manuel filterryster

EGENSKABER
Filterrensesystem

Manuel filterryster

Manuel filterryster

Manuel filterryster

AntiStatic (statisk afladning)

○ Klargjort til antistatisk brug

○ Klargjort til antistatisk brug

○ Klargjort til antistatisk brug

○ Klargjort til antistatisk brug

SitDown beholder med drejehjul
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•
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40000338

40000338

4072200392

4072200392

4030500151

4030800366

Uafhængige motorer/kontakter
Manometer (filter-overvågning)
Stik med fase-vender
Slange- og rørholdere

•

Tilbehørskurv

•
•

Værktøjsbakke
Standardtilbehør
Stjernefilter, PET, L-klasse

40000338

Stjernefilter, PET, M-klasse

40000699

MulfiFit adapter, Ø50-Ø70 mm

4072200392

Cyklon plade

Z5 60109

Tilbehørskurv
bestillingsNR.

4072200392
40000892

4010500044

4010500045

• Standard ○ Ekstra
Nilfisk-ALTO er et varemærke ejet af Nilfisk-Advance, som
er en af verdens førende producenter af professionelt
rengøringsudstyr.

Koncernen har mere end 5000 ansatte på verdensplan og en
omsætning på ca. Euro 690 mil. i 2009.
Vi tilbyder højtryksrensere, våd-/tørsugere og gulvrengøringsmaskiner af høj kvalitet til landbruget, auto- og transportbranchen, industrien, bygge- og anlægsbranchen og private
forbrugere.
Med Nilfisk-ALTO varemærket har vi fokus på nytænkning og
vækst. Vi tror på tætte og langvarige relationer med både
kunder, leverandører og medarbejdere.

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

Nilfisk-ALTO forhandler:

Nilfisk-ALTO Danmark
Industrivej 1
DK-9560 Hadsund
Tlf. 72 18 21 20
Fax 72 18 21 11
www.nilfisk-alto.dk

Produktion: Nilfisk-ALTO - xx.xx.11

Med hovedkontor i Danmark, har koncernen udviklet
professionelt rengøringsudstyr i mere end 100 år.
Nilfisk-Advance har produktionsfaciliteter i Nordamerika,
Sydamerika, Europa og Kina, og salgsselskaber i 43 lande
samt er repræsenteret i mere end 100 lande rundt om i
verden.

