
NILFISK-ALTO ATTIX 30,40 & 50 PC 
WHY COMPROMISE 
Eenvoudig te hanteren en te onderhouden



• Opbergruimte voor acces- 
 soires met een goede   
 zuigbuishouder en een  
 geoptimaliseerde ruimte  
 voor gereedschappen

• Een NIEUWE generatie  
 Push&Clean filterreini- 
 gingssysteem

• Hoge prestaties door de  
 hoge luchtverplaatsing en  
 onderdruk
 

• Verbeterde containerin- 
 houd van 27 naar 30 L 

• Stevig handvat om de kabel  
 ergonomisch op te winden

• Nieuw, ergonomisch design  
 voor een betere hantering 

• Verbeterde stevige klem- 
 men, zodat de container  
 gegarandeerd op zijn  
 plaats blijft

• Grote stabiliteit dankzij de  
 achterste, stevige wielop 
 hangings en twee zwenkwielen  
 aan de voorkant

ATTIX 30,40 en 50 
Push&Clean – de  
perfecte oplossing voor 
commercieel en  
industrieel gebruik
Met het Push&Clean filterreinigingssysteem 
wordt het filter op een gemakkelijke en 
snelle manier gereinigd, wordt het zuigver-
mogen constant hoog gehouden en wordt 
een indrukwekkende reiniging geboden. Het 
uitstekende ontwerp biedt u een opberg-
ruimte voor kabel en accessoires en een 
opbergruimte voor gereedschappen, zodat u 
alles bij de hand kunt houden. 

Met de uitwasbare PE Vlies filterelementen 
worden gebruikskosten geminimaliseerd. Met 
het Multifit systeem kunt u de complete reeks 
aan accessoires gebruiken. 

• De -11 modellen zijn uitgerust met een   
 handige contactdoos. U hoeft dus geen   
 extra verlengsnoer te gebruiken, maar u   
 kunt uw elektrische gereedschap eenvoudig  
 inpluggen. 

• De -21 modellen met Automatisch Aan/  
 Uit zijn een alternatief voor mensen die de  
 machine met elektrische handgereedschap- 
 pen gebruiken. Het aan- of uitzetten van   
 het gereedschap, start of stopt ook het   
 zuigen.  

Wilt u pneumatische gereedschappen 
gebruiken, dan is er een optionele Airbox 
beschikbaar die op dezelfde manier werkt.

De ATTIX 30 biedt een uitstekende zuigkracht in een compacte en flexi-
bele oplossing. Stil, klein en mobiel, maar met hetzelfde overtuigende 
zuigvermogen als de grotere ATTIX modellen. 



Door de kabelopbergruimte heeft u 
de mogelijkheid om met één hand 
de kabel los te maken. U tilt de 
kabel eenvoudig op om hem uit 
elkaar te halen.

Opbergruimte voor gereedschappen, 
verbeterde ruimte vergeleken met 
de oude serie.

• Stevig handvat om de kabel  
 ergonomisch op te winden

• Nieuw ergonomisch design  
 voor een betere hantering

• 3 m zuigslang (Ø36 mm)
• 5 m AntiStatic (Ø36 mm) 
 zuigslang (-21 model)

• Opbergruimte voor accessoires  
 met een goede zuigbuishouder  
 en een geoptimaliseerde ruimte  
 voor gereedschappen

• Verbeterde stevige klemmen,  
 zodat de container gegaran- 
 deerd op zijn plaats blijft

• Extra verstevigde zwenkwielen

• Een NIEUWE generatie Push&Clean  
 filterreinigingssysteem
• PE Vlies filterzak

De ATTIX 50 is ontwikkeld voor gebruikers die een grotere capaciteit nodig hebben en heeft functies die 
focussen op efficiëntie. De perfecte oplossing, met een hoge reinigingsfrequentie, voor de meest veeleisende 
klant. Een superieur zuigvermogen, een uitstekende filterreiniging en AntiStatic vermogen zijn één van de 
vele kenmerken van de ATTIX 50.

ATTIX 30,40 en 50 Push&Clean – de perfecte  
oplossing voor commercieel en industrieel gebruike



 

• 3 m zuigslang (Ø36 mm)
 
 

• Roestvrij stalen container  
 van hoge kwaliteit

• Stevig handvat om de kabel  
 ergonomisch op te winden

• Nieuw, ergonomisch design  
 voor een betere hantering 

• Opbergruimte voor  
 accessoires met een goede  
 zuigbuishouder en een  
 geoptimaliseerde ruimte  
 voor gereedschappen

• Verbeterde stevige  
 klemmen, zodat de container   
 gegarandeerd op zijn plaats blijft

• Extra verstevigde zwenkwielen

• Een NIEUWE generatie Push&Clean  
 filterreinigingssysteem
• PE Vlies filterzak

De ATTIX 40 INOX biedt een uitstekende zuigkracht in een compacte en flexibele oplossing met een  
gemakkelijk te reinigen, roestvrij stalen container.  
De perfecte oplossing wanneer een hoge prestatie, gecombineerd met vocht en kracht, vereist is.

Opbergruimte voor accessoires, 
nieuw ontworpen om uw  
accessoires op een veilige manier bij 
de hand te hebben 

Opbergruimte voor zuigbuis, met 
een houder en een klem, zodat de 
zuigbuis goed op de machine blijft 
zitten.
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Technische gegevens:
Luchtverplaatsing   L/MIN.
Onderdruk              MBAR/KPa
Vermogen  (MAX) W
Vermogen (IEC)  W
Vermogen voor elektrisch 
gereedschap             V/~/HZ
Werkgeluidsniveau               dB(A)
Reservoir inhoud L
Afmetingen LxBxH MM
Gewicht zonder accessoires        KG
Elektrokabel  M
Item nr.
 
Kenmerken:
Filterreinigingssysteem
Auto Aan/Uit
Elec. contactdoos
SoftStart
AntiStatic
Kabelhouder
Zuigbuishouder
Opbergmogelijkheid 

Standaard accessoires:
Zuigslang  Ø x M
Zuigbuis   Ø36, 2 x 500 MM
Combi zuigmond
Spleetzuigmond 
Universele zuigmond
Borstelzuigmond
Volledige adapter
Filterelement, uitwasbaar
PE Vlies filterzak

De nieuwe generatie ATTIX, betere functies voor extreme prestaties 
De perfecte oplossing!
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Nilfisk-ALTO is een divisie van de Nilfisk-Advance 
Groep, één van de grootste leveranciers van 
professionele reinigingsmachines met een omzet 
van € 780 miljoen en 5000 medewerkers. 
Wij zijn gevestigd in alle belangrijke Europese lan-
den, Amerika en Azië, met het hoofdkantoor in 
Denemarken. Onze fabrieken staan in Duitsland, 
Hongarije, Denemarken, Singapore, China, Italië 
en Amerika.

Wij leveren kwalitatief hoogwaardige 
hogedrukreinigers, zuigsystemen en vloerreinig-
ingsmachines aan de segmenten agro, automo-
tive, indu-strie, professionele schoonmaak en 
consumenten.

Nilfisk-ALTO is een productgeoriënteerde 
onderneming met een sterke focus op innovatie 
en groei. Wij geloven in duurzame en opbouw-
ende relaties met onze klanten, leveranciers en 
medewerkers.
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Technische gegevens:
Luchtverplaatsing  L/MIN.
Onderdruk            MBAR/KPa
Vermogen (MAX)  W
Vermogen (IEC)  W
Vermogen voor elektrisch  
gereedschap   V/~/Hz
Werkgeluidsniveau dB(A)
Reservoir inhoud L
Afmetingen LxBxH MM
Gewicht zonder accessoires KG
Elektrokabel  M
Item nr.
 
Kenmerken:
Filterreinigingssysteem
Auto Aan/Uit
Handige El. contactdoos
SoftStart
AntiStatic
Kabelhouder
Zuigbuishouder
Opbergmogelijkheid

Standaard accessoires:
Zuigslang    Ø x M
Verlengstuk  Ø36, 2 x 500 MM
Zuigbuis   Ø 36 MM
Spleetzuigmond
Vloerzuigmond
Volledige adapter
Filterelement, uitwasbaar
PE Vlies filterzak

De nieuwe generatie ATTIX, betere functies voor extreme prestaties 
De perfecte oplossing!

Uw HandelsPartner:

Aan informatie of  illustraties in deze brochure kunnen geen aanspraken worden ontleend. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in technische specificaties, design en toebehoren.

Nilfisk-ALTO
Afdeling van Nilfisk –Advance A/S

www.nilfisk-alto.com

België:
Nilfisk-ALTO
Internationalelaan 55
1070 Brussel
Tel.: +32 (0)2 467 60 40
Fax: +32 (0)2 466 61 50
E-mail: info.be@nilfisk-alto.com
www.nilfisk-alto.be

Nederland:
Nilfisk-ALTO
Camerastraat 9
1322 BB Almere
Tel.: +31 (0)36 546 07 60
Fax: +31 (0)36 546 07 61
E-mail: info.nl@nilfisk-alto.com
www.nilfisk-alto.nl


