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ATTIX 40 INOX – odkurzacze przemysłowe do pracy na sucho i mokro

Zbiornik ze stali nierdzewnej -  
doskonałe rozwiązanie wszędzie 
tam gdzie wymagane jest połączenie 
wydajności i trwałości

•  Zbiornik ze stali nierdzewnej o wysokiej 
jakości

•  SilencePower – widać a nie słychać
•  System MultiFit – gwarancja 

wszechstronności
•  Zmywalny filtr kasetowy PET, minimalna 

wydajność filtrowania 99,9%

ATTIX 40 to odkurzacz zapewniający świetną 
skuteczność w pracy na sucho i mokro wyposażony w 
zbiornik ze stali nierdzewnej. Wysoka siła ssąca
i łatwość z jaką czyści się zbiornik ze stali nierdzewnej 
sprawiają, że ATTIX 40 to doskonałe rozwiązanie
do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych.

Zastosowanie filtra tekstylnego PET, który można myć 
oraz półautomatycznego systemu czyszczenia filtra 
Push&Clean prowadzi do wzrostu efektywności
sprzątania. Poza tym koszty obsługi maszyny 
są niskie, co czyni ją świetnym wyborem dla 
profesjonalistów.

◀

◀

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

DANE TECHNICZNE ATTIX 40-01 PC INOX ATTIX 40-21 PC INOX ATTIX 40-21 XC INOX

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) 37 37 37
Zasilanie (V/~/Hz) 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60
Wymiary L x W x H (mm) 450 x 440 x 735 450 x 440 x 735 450 x 440 x 735
Ciężar (kg) 13 14 14
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  •  •  •

Antystatyczny (odpływ ładunków) ○ 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] 302001682 [Ø36 mm x 5 m AS]
Rura prosta, 2 szt. 302000529 [Ø36] chrom 15546 [Ø36] stal nierdzewna
Rękojeść 302000528 [Ø36] chrom 46691 [Ø36] stal nierdzewna
Worek filtrujący, 5 szt.* 302004004 302004004
Filtr kasetowy, PET, Ø185 x 140 mm 302000490 302000490
Filtr płaski, włóknina PET Nano 302002842
Worek do usuwania odpadów, 5 szt.* 302000804
Ssawa podłogowa, 400 mm 302003666 302003666
Ssawa szczelinowa, 300 mm 6084 6084
Adapter do elektronarzędzi 302000535 302000535
NUMER KATALOGOWY 302003414 302003415 107403512

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

AS = Antystatyczny


