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HEPA

ATTIX 50 – odkurzacze przemysłowe do pracy na sucho i mokro

Kiedy potrzebujesz zbiornika o 
większej pojemności 
•  SilentPower - wysoka wydajność, cicha praca
•  System MultiFit – gwarancja wszechstronności
•  Zmywalny filtr kasetowy PET, minimalna 

wydajność filtrowania 99,9%

Na mokro i sucho – gdy liczy się wyjątkowa 
wydajność i duża pojemność zbiornika. ATTIX 50 to
świetne rozwiązanie dla wymagających Klientów. 
Maszyna jest przyjazna w obsłudze i ergonomiczna.

Nowa technologia czyszczenia filtra sprzyja wzrostowi 
efektywności i minimalizuje przestoje. Nasz
zaawansowany filtr PET Nano stosowany w 
połączeniu z technologią XtremeClean sprawia, że 
zbieranie nawet drobnego pyłu nie powoduje spadku 
skuteczności sprzątania.

◀

◀

Wejdź na stronę www.nilfisk-alto.pl aby zobaczyć filmy i zalety naszych produktów.

DANE TECHNICZNE ATTIX 50-01 PC ATTIX 50-21 PC ATTIX 50-21 XC

Przepływ powietrza (l/min) 3700 3700 3700
Podciśnienie (mbar/kPa) 250/25 250/25 250/25
Moc Pmax (W) 1500 1500 1500
Moc PIEC (W) 1200 1200 1200
Głośność pracy (dB(A)) 59 59 59
Pojemność zbiornika (l) 47 47 47
Zasilanie (V/~/Hz) 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60
Wymiary L x W x H (mm) 450 x 380 x 750 450 x 380 x 750 450 x 380 x 750
Ciężar (kg) 11 11 12
Długośc kabla ele. (m) 7.5 7.5 7.5
CECHY   
System czyszczenia filtra Push&Clean Push&Clean XtremeClean
Uchyty i półka na akcesoria  •  •  •

SoftStart  •  •  •

Tyczny (odpływ ładunków) ○ Uziemienie  • ○ Uziemienie
AutoOnOff dla elektronarzędzi  •  •

Kontrola prędkości  •  •

Automatyczna kontrola poziomu wody w zbiorniku z wyłączeniem  •

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE   
Wąż 46948 [Ø36 mm x 3 m] 302001682 [Ø36 mm x 5 m AS] 25537 [Ø36 mm x 4 m]
Rura chromowana prosta, 2 szt. 302000529 [Ø36] 302000529 302000529 [Ø36]
Rękojeść chromowana 302000528 [Ø36] 302000528 302000528 [Ø36]
Worek filtrujący, 5 szt.* 302004004 302004004
Filtr kasetowy, PET, Ø185 x 140 mm 302000490 302000490
Filtr płaski, włoknina PET Nano 302002842
Worek do usuwania odpadów, 5 szt.* 302000728
Ssawa do podłóg, 400 mm 302003666 302003666 302003666
Ssawa szczelinowa, 300 mm 6084 6084 6084
Adapter elektronarzędzi 302000535 302000535
NUMER KATALOGOWY 302003411 107407545 107403510

AS = Antystatyczny ●  Standardowe lub rekomendowane wyposażenie
* 1 szt. dostępna z maszyną
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Odkurzacze ATTIX 50-21 wyposażone są w gniazdo 
elektryczne z funkcją Start/Stop umożliwiającą 
współpracę z elektronarzędziami. Regulacja prędkości
silnika umożliwia dostosowanie siły ssącej do 
konkretnych zastosowań.

ATTIX 50 CLEAN ROOM to odkurzacz przeznaczony 
do pracy w pomieszczeniach czystych w
szpitalach, laboratoriach i w przemyśle 
farmaceutycznym. Zastosowanie w odkurzaczu 
głównego filtra HEPA oraz filtra układu chłodzenia 
silnika zapewnia bezpieczne filtrowanie obu strumieni 
powietrza.

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.

◀

◀

Wejdź na stronę www.nilfisk-alto.pl aby zobaczyć filmy i zalety naszych produktów.

DANE TECHNICZNE ATTIX 50-21 PC EC ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM

Przepływ powietrza (l/min) 3200 3200
Podciśnienie (mbar/kPa) 230/23 230/23
Moc Pmax (W) 1400 1400
Moc PIEC (W) 1100 1100
Głośność pracy (dB(A)) 60 60
Pojemność zbiornika (l) 47 47
Zasilanie (V/~/Hz) 230/1/50-60 230/1/50-60
Wymiary L x W x H (mm) 450 x 380 x 750 450 x 380 x 750
Ciężar (kg) 11 11
Długośc kabla ele. (m) 7.5 7.5
CECHY   
System czyszczenia filtra Push&Clean Push&Clean
Uchyty i półka na akcesoria  •  •

SoftStart  •  •

Antystatyczny (odpływ ładunków)  •  •

AutoOnOff dla elektronarzędzi  •  •

Kontrola prędkości  •  •

Silnik bezszczotkowy  •  •

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE   
Wąż 302001682 [Ø36 mm x 5 m AS] 302001682 [Ø36 mm x 5 m AS]
Worek filtrujący, 5 szt.* 302004004 302004004
Filtr kasetowy, PET, Ø185 x 140 mm 302000490
Filtr kasetowy, klasa H, Ø211 x 140 mm 302000658
Adapter elektronarzędzi 302000535 302000535
Odprowadzenie powietrza wylotowego, Ø50 MultiFit 302003717
Filt chłodzenia silnika 302003721
NUMER KATALOGOWY 107400411 107400412

●  Standardowe lub rekomendowane wyposażenie
* 1 szt. dostępna z maszyną

AS = Antystatyczny

        Filtr  
filtracja
99,995 - 99,999 % 
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DANE TECHNICZNE ATTIX 560-21 XC

Przepływ powietrza (l/min.) 3600
Podciśnienie (mbar/kPa) 230/23
Moc Pmax (W) 1500
Moc PIEC (W) 1200
Głośność pracy (dB(A)) 57
Pojemność zbiornika (l) 45
Zasilanie (V/~/Hz) 230/1/50-60
Wymiary L x W x H (mm) 506 x 476 x 655
Ciężar(kg) 16
Długość kabla (m) 7.5
CECHY  
System czyszczenia filtra XtremeClean
Uchwyty i półka na akcesoria  •

SoftStart  •

AntiStatic (elektroniczne rozładowanie)  •

AutoOnOff dla elektronarzędzi  •

Kontrola prędkości  •

Automatyczna kontrola poziomu wody w zbiorniku z wyłączeniem  •

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE  

Wąż ssący 15325 [Ø27 mm x 3.5 m AS]
Filtr PET Nano, Ø275 x 187 mm 107400562
Worek do usuwania odpadów, 5 szt.* 302000728
Adapter do elektronarzędzi 107404520
NUMER KATALOGOWY 302000583

ATTIX 560-21 XC jest dokonałym urządzeniem dla 
tych, którzy wymagają większej pojemności zbiornika 
i lepszej wydajności. To nasz najcichrzy odkurzacz, 
z doskonałą siłą ssania, automatycznym systemem 
czyszczenia filtra, opcją AntiStatic oraz innymi 
zaletami. Nawet jeśli on pracuje ciężko ty prawie 
tego nie usłyszysz. To urządzenie jest rozwiązaniem 
dla najbardziej wymagających zastosowań przy 
dużej częstotliwości czyszczenia. Maksymalną 
wydajność osiąga dzięki automatycznemu systemowi 
czyszczenia filtra.  

System czyszczenia filtra XtremeClean pozwali tobie 
pracować bez przerw. Świetnie radzi sobie z drobnym 
pyłem i kurzem, kiedy ty kontynuujesz pracę.

◀

◀

Pojemny, wytrzymały, ergonomiczny, 
mocny i niezwykle cichy 
•  SilentPower – wysoka wydajność, którą widzisz 

ale jej nie słyszysz.
•  System MultiFit - gwarancja wszechstronności.
•  Zmywalny filtr PET Nano, minimalny poziom 

filtracji 99,9%.

ATTIX 560-21 XC – odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro


