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ATTIX 7 – odkurzacze przemysłowe do pracy na sucho i mokro

Wykonanie, które jest po prostu  
niespotykane 
•  Zbiornik ze stali nierdzewnej i stalowa rama
•  SilentPower - wysoka moc, cicha praca
•  System MultiFit – gwarancja wszechstronności
•  Zmywalny filtr kasetowy PET, minimalna 

wydajność filtrowania 99,9%

ATTIX 7 to mocny odkurzacz przeznaczony specjalnie 
dla użytkowników ceniących dużą pojemność zbiornika 
i wysoką skuteczność sprzątania. Jest to jeden z 
naszych najcichszych odkurzaczy, który stanowi świetne 
rozwiązanie dla profesjonalistów.

Odkurzacz wyposażony jest w zbiornik ze stali 
nierdzewnej o pojemności 70 l. Można go zdjąć lub 
przechylić na ramie. Jest to ergonomiczna maszyna, 
która umożliwia pracę na sucho i mokro.

◀

◀

DANE TECHNICZNE ATTIX 751-11 ATTIX 751-21

Przepływ powietrza (l/min) 3600 3600
Podciśnienie (mbar/kPa) 230/23 230/23
Moc Pmax (W) 1500 1500
Moc PIEC (W) 1200 1200
Głośność pracy (dB(A)) 57 57
Pojemność zbiornika (l) 70 70
Zasilanie (V/~/Hz) 230/1/50-60 230/1/50-60
Wymiary L x W x H (mm) 605 x 580 x 970 605 x 580 x 970
Ciężar (kg) 25 25
Długośc kabla ele. (m) 7.5 7.5
CECHY  
System czyszczenia filtra  •  •

SoftStart  •  •

Antystatyczny (odpływ ładunków) ○ Uziemienie  •

Gniazdo elektryczne  •  •

AutoOnOff dla elektronarzędzi  •

Kontrola prędkości  •

Automatyczna kontrola poziomu wody w zbiorniku z wyłączeniem  •  •

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE  
Wąż 25537 [Ø36 mm x 4 m] 15325 [Ø27 mm x 3.5 m AS]
Worek filtrujący, 5 szt.* 302002892 302002892
Filtr kasetowy, PET, Ø185 x 140 mm 302000490 302000490
Rękojeść stal nierdzewna 46691 [Ø36]
Adapter elektronarzędzi 107404520
Ssawka ścięta gumowa 5067
NUMER KATALOGOWY 302001523 302001525

Wejdź na stronę www.nilfisk-alto.pl aby zobaczyć filmy i zalety naszych produktów. AS = Antystatyczny ●  Standardowe lub rekomendowane wyposażenie
* 1 szt. dostępna z maszyną



119118 Wejdź na stronę www.nilfisk-alto.pl aby zobaczyć filmy i zalety naszych produktów.●  Standardowe lub rekomendowane wyposażenie
* 1 szt. dostępna z maszyną

AS = Antystatyczny

Bezszczotkowy silnik EC o dużej żywotności 
wyposażony jest w systemy elektronicznej regulacji 
mocy. Jest to trwała i wydajna jednostka, która
pracuje nie iskrząc i nie powodując wydostawnia się 
pyłu węglowego z silnika.

XtremeClean Technologia czyszczenia filtrów podnosi 
wydajność i skraca przestoje. Zmywalny filtr PET Nano 
użyty w odkurzaczach ATTIX 7 utrzymuje na stałym, 
wysokim poziomie skuteczność ssania i zmniejsza 
koszty operacyjne.

◀

◀

DANE TECHNICZNE ATTIX 761-21 XC ATTIX 791-21 EC

Przepływ powietrza (l/min) 3600 3800
Podciśnienie (mbar/kPa) 230/23 250/25
Moc Pmax (W) 1500 1500
Moc PIEC (W) 1200 1200
Głośność pracy (dB(A)) 57 59
Pojemność zbiornika (l) 70 70
Zasilanie (V/~/Hz) 230/1/50-60 230/1/50-60
Wymiary L x W x H (mm) 605 x 580 x 970 605 x 580 x 970
Ciężar (kg) 27 25
Długośc kabla ele. (m) 7.5 7.5
CECHY   
System czyszczenia filtra XtremeClean
Uchyty i półka na akcesoria  •  •

SoftStart  •  •

Antystatyczny (odpływ ładunków)  •  •

AutoOnOff dla elektronarzędzi  •  •

Kontrola prędkości  •  •

Przechylny, przepływu powietrza  •  •

Silnik bezszczotkowy EC  •

Automatyczna kontrola poziomu wody w zbiorniku z wyłączeniem  •

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE   
Wąż 15325 [Ø27 mm x 3.5 m AS] 15325 [Ø27 mm x 3.5 m AS]
Worek filtrujący, 5 szt.* 302002892 302002892
Filtr kasetowy, PET, Ø185 x 140 mm 302000490
Filtr płaski, włoknina PET Nano, Ø275 x 187 mm 107400562
Worek do usuwania śmieci, 5 szt.* 302001480
Adapter elektronarzędzi 107404520 107404520
NUMER KATALOGOWY 302001533 302001536


