
works for you

Een nieuw 
productiviteitsniveau
van ongekende 
hoogte voor 
compacte nat-/
droogzuigers

AERO 21/26/31



Push&Clean
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Verbeter uw productiviteit met 
hogere reinigingsprestaties, 
gemakkelijkere bediening en 
tijdsbesparend onderhoud

Of u nu met nat of droog vuil werkt en dat op open terrein, moeilijk bereikbare 
plaatsen, in werkplaatsen of bouwterreinen… De serie AERO nat- en droogzuigers 
klaart zonder problemen de klus.

Door zijn compacte formaat, groot zuigvermogen, het PET-filter en het 
filterreinigingssysteem met hoge filteringprestaties, brengt de AERO-serie 
reinigingsprestaties en productiviteit naar een hoger niveau.

Deze nieuwe serie bevat een reeks modellen die zijn ontwikkeld met het oog 
op talloze toepassingen en behoeften van eindgebruikers binnen de industrie-, 
automotive- en bouwsector.

Profiteer van een veiligere werkomgeving 
bij het werken met elektrische 
gereedschappen
Wanneer u werkt met elektrische boor-, 
zandstraal- of snijgereedschappen, dan is het 
stopcontact met AutoOn/Off, die sommige 
modellen hebben, een grote hulp om zowel 
de lucht als de omgeving schoon te houden 
en het totale geluidsniveau te verminderen. 
De automatische start-/stopfunctie schakelt 
de stofzuiger in, wanneer een aangesloten 
elektrisch gereedschap wordt gebruikt, 
waardoor een veiligere werkomgeving wordt 
gewaarborgd.

Handzaam en altijd gereed voor gebruik
De nieuwe nat- en droogzuigers kunnen 
gemakkelijk naar iedere locatie worden 
vervoerd, bijv. in de auto, aangezien ze 
compact, lichtgewicht en robuust zijn.

Opslag is eenvoudig en betrouwbaar 
met meerdere posities voor de zuigslang, 
mondstukken en netsnoer. De Aero’s hebben 
een gebruiksvriendelijke, stevige bevestiging 
van de buis met het mondstuk en tijdens het 
gebruik bieden de apparaten geïntegreerde, 
2-punts parkeerstanden voor de zuigbuizen.

Push&Clean biedt hoge zuigprestaties
De Push&Clean-technologie maakt het 
mogelijk om de filtercassette snel en 
eenvoudig te reinigen. Met Push&Clean hoeft 
u alleen de inlaatkoppeling of de slang te 
blokkeren en op de knop voor filterreiniging 
te drukken en los te laten om het filter 
te reinigen. Een krachtige, omgekeerde 
luchtstroom reinigt het filter voorzichtig en in 
een wip bent u weer aan het werk.

Het compacte en ergonomische 
design zorgt voor comfort, veiligheid 
en gebruiksgemak voor uw dagelijks 
werk dankzij:

• Lichtgewicht container, 
verkrijgbaar in 3 verschillende 
maten: 20, 25 of 30 liter

• Geïntegreerde, flexibele opslag van 
zuigslang, netsnoer en accessoires

• Eenvoudig en betrouwbaar 
bedieningspaneel en gemakkelijke 
wendbaarheid

Ongeacht uw apparaat keuze biedt 
deze u nuttige functies en voordelen:

• Push&Clean semi-automatisch 
reinigingssysteem voor sneller en 
gemakkelijker onderhoud

• Duurzame, wasbare PET-filter 
met een efficiëntie van minimaal 
99,9%

• Krachtige motorunit met een 
zuigvermogen van maar liefst  
235 mbar en met hoge 
luchtsnelheid

• Blaasfunctie 
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TECHNISCHE GEGEVENS AERO 21-01 PC AERO 21-21 PC AERO 21-01 PC INOX AERO 21-21 PC INOX

Luchtverplaatsing (l/min.) 3600 3600 3600 3600

Onderdruk (mbar/kPa) 210/21 210/21 210/21 210/21

Vermogen Pmax (W) 1250 1250 1250 1250

Vermogen Piec (W) 1000 1000 1000 1000

Werkgeluidsniveau 3 meter (dB(A)) 64 64 64 64

Werkgeluidsniveau 1 meter (dB(A)) 72 72 72 72

Containerinhoud (l) 20 20 20 20

Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz) 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60

Afmetingen L x B x H (mm) 375 x 385 x 505 375 x 385 x 505 390 x 400 x 525 390 x 400 x 525

Gewicht (kg) 7.5 7.5 8.5 8.5

Netsnoer (m) 5 5 5 5

Oppervlakte filter (cm2) 3000 3000 3000 3000

KENMERKEN

Push&Clean filterreinigingssysteem  •  •  •  •

Blaasfunctie  •  •  •  •

Opbergsysteem voor snoer en accessoires  •  •  •  •

Gereedschapsvak  •  •  •  •

AutoOn/Off voor elektrisch gereedschap  •   •

Geïntegreerde containerhandgreep  •  •  •

Haak voor slang  •  •

RVS container   •  •

STANDAARD TOEBEHOREN

Zuigslang 107405600 [Ø32 x 1.9] 107405599 [Ø32 x 2.5] 107405600 [Ø32 x 1.9] 107405599 [Ø32 x 2.5]

Zuigbuis aluminium, Ø36, 2 st. 107400032 107400032 107400032

Zuigbuis plastic, Ø36, 2 st. 40696 [Ø32]

Fleece stofzak, 4 st. 302002404 302002404 302002404 302002404

PET filter Ø185 x 140 mm 302000490 302000490 302000490 302000490 

Universeel mondstuk 115 mm 14295 14295 14295 14295

Vloermondstuk, 300 mm 107402706 107402706 107402706 107402706

Spleetmondstuk, 300 mm 29541 29541 29541

Gereedschapsadapter met zuigregeling 107409977 107409977

ARTIKELNUMMER 107406600 107406601 107406602 107406603 

Met de geïntegreerde container-
handgreep gaat storten en opheffen 
van vuil gemakkelijk en comfortabel.

Meerdere posities voor buizen, 
mondstukken en zuigslang 
zorgen voor een gemakkelijk 
vervoer en opslag.
Door het design van de motorkop 
is het ook mogelijk om kleine 
gereedschappen of accessoires te 
bewaren.

De AERO 21/AERO 21 INOX zijn de kleinste modellen in de AERO-serie met een 
compact design en gebruiksvriendelijke functies - de ideale keuze voor kleinere 
reinigingstaken in werkplaatsen of in winkels. De machine van 20 liter heeft 
efficiënte zuigprestaties en is verkrijgbaar met een optionele INOX roestvrijstalen 
container met robuuste trolley en handgreep.

Een lichtgewicht machine voor arbeidskrachten in de industrie-, automotive- en 
bouwsector.

AERO 21 / AERO 21 INOX 
- Compact design en gebruiksvriendelijkCompact en 

lichtgewicht voor 
gemakkelijk(e) opslag 

en vervoer

* 1 stuks met de machine meegeleverd.
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TECHNISCHE GEGEVENS AERO 26-01 PC X AERO 26-21 PC AERO 26-2L PC AERO 31-21 PC INOX

Luchtverplaatsing (l/min.) 3600 3600 3700 3600

Onderdruk (mbar/kPa) 210/21 210/21 235/23.5 210/21

Vermogen Pmax (W) 1250 1250 1500 1250

Vermogen Piec (W) 1000 1000 1200 1000

Werkgeluidsniveau 3 meter (dB(A)) 64 64 64 64

Werkgeluidsniveau 1 meter (dB(A)) 72 72 72 72

Containerinhoud (l) 25 25 25 30

Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz) 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60

Afmetingen L x B x H (mm) 375 x 392 x 530 375 x 392 x 530 375 x 392 x 530 390 x 400 x 635

Gewicht (kg) 9 9 9 10.5

Netsnoer (m) 5 5 7.5 5

Oppervlakte filter (cm2) 3000 3000 3000 3000

KENMERKEN

Push&Clean filterreinigingssysteem  •  •  •  •

Opbergsysteem voor kabel en accessoires  •  •  •  •

Gereedschapsvak  •  •  •  •

Rubberen band voor slang  •  •  •  •

Blaasfunctie uitlaatlucht  •  •  •  •

Kabeloprolsysteem  •

AutoOn/Off voor elektrisch gereedschap  •  •  •

Softstart  •

Zuigkrachtregeling  •

RVS container  •

STANDAARD TOEBEHOREN

Zuigslang 107405600 [Ø32 x 1.9] 107406115 [Ø32 x 3.5] 107409976 [Ø32 x 3.5] 107406115 [Ø32 x 3.5]

Zuigbuis chroom, Ø36, 2 st. 302000529 302000529 302000529

Telescoop zuigbuis chroom. 107402654

Fleece stofzak, 4 st. 302002404 302002404 302002404 302002404

PET filter Ø185 x 140 mm 302000490 302000490 302000490 302000490 

Vloermondstuk, 300 mm 107402706 107402706 107402706

Combinatie mondstuk 302002365

Universeel mondstuk 115 mm 14295 14295 14295 14295

Borstel mondstuk 302002509 302002509 6086 302002509

Spleetmondstuk, 300 mm 29541 29541 29541

Gereedschapsadapter met zuigregeling 107409977 107409977 107409977

Net voor accessoires 107410033 107410033 107407191

Gereedschapscompartiment 107409980

ARTIKELNUMMER 107406605 107406606 107406608 107406607

AERO 26/31 INOX zijn de kenmerkende modellen in de AERO-serie die met name 
gericht zijn op toepassingen en behoeften van eindgebruikers. Dit zijn lichtgewicht 
en robuuste machines voor professionele gebruikers. Ze hebben een ergonomisch 
design, semi-automatische filterreiniging en handige opslagmogelijkheden. De 
machines met een grotere capaciteit hebben een efficiënt zuigvermogen. De AERO 
26 is verkrijgbaar met een optioneel kabeloprolsysteem.

De machines zijn compact en gebruiksvriendelijk - de ideale keuze voor kleinere 
reinigingstaken in werkplaatsen of in winkels.

AERO 26 / AERO 31 INOX 
- Krachtig met handige opslagmogelijkheidCompact en 

ergonomisch voor 
een gemakkelijke en 

veilige bediening

Een innovatieve opslagoplossing 
maakt het gemakkelijk om de 
zuigslang aan de zijkant van de 
machine te plaatsen met een 
flexibele rubberen band.

Het optionele, automatische 
kabeloprolsysteem verbetert de 
opslag en bescherming van de 
stroomkabel.

* 1 stuks met de machine meegeleverd.
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Nilfisk-ALTO is onderdeel van Nilfisk-Advance, één van de voornaamste 
fabrikanten en leverancier van professionele schoonmaakapparatuur ter 
wereld. Nilfisk-Advance ontwikkelt al meer dan 100 jaar professionele 
reinigingsapparatuur. Het hoofdkantoor is gevestigd in Denemarken. 
Nilfisk-Advance heeft verkoopkantoren in 43 landen en is wereldwijd 
vertegenwoordigd in meer dan 100 landen. Wij hebben fabrieken in 
Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa en Azië en werken wereldwijd 
met meer dan 5000 werknemers. In 2009 bedroeg onze wereldwijde 
omzet 690 miljoen euro.

Wij leveren hogedrukreinigers, stof-/waterzuigers en schrobveegmachines 
van hoogwaardige kwaliteit ten behoeve van de schoonmaakbranche en 

de agrarische-, automotive-, bouw- en de industriële sector. Wij geloven 
in duurzame en opbouwende relaties met onze klanten, leveranciers en 
medewerkers. Dankzij onze markt- en klantgeoriënteerde focus blijven 
wij continu in ontwikkeling met innovaties en optimalisaties van onze 
professionele reinigingsmachines: innovatieve, betrouwbare en concurre-
rende producten die de eindgebruiker bij zijn werkzaamheden optimaal 
ondersteunen.

Aan informatie of illustraties in deze brochure kunnen geen rechten 
worden ontleend. Technische gegevens, ontwerp en apparatuur kunnen 
worden gewijzigd.

Een hogere 
productiviteit en 

doeltreffendheid met 
uw nieuwe AERO!

Nilfisk ALTO AERO 21/26/31 is een serie met doeltreffende, compacte en 
betrouwbare nat- en droogzuigers die nieuwe voordelen biedt voor professionele 
eindgebruikers - tegen een zeer concurrerende prijs.

Het nieuwe systeem is modulair, gemakkelijk te servicen en te onderhouden. De 
AERO-serie richt zich op de behoeften die u in iedere werksituatie hebt, en voert het 
werk zonder problemen uit.

Aan informatie of illustraties in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Technische gegevens, ontwerp en apparatuur kunnen worden gewijzigd.

Gedistribueerd door:

België - Luxemburg
Nilfisk-ALTO n.v.-s.a.
Riverside Business Park
Boulevard internationalelaan 55
Bâtiment C3/C4 Gebouw
Bruxelles 1070 Brussel
Tel: + 32 (0)2 46 76 040
Fax: + 32 (0)2 46 66 150
E-mail: info.be@nilfisk-alto.com
Internet: www.nilfisk-alto.be

Nederland
Nilfisk-ALTO B.V.
Versterkerstraat 5
1322 AN ALMERE
Postbus 60112
1320 AC ALMERE
Tel: + 31 (0)36 54 60 760
Fax: + 31 (0)36 54 60 761
E-mail: info.nl@nilfisk-alto.com
Internet: www.nilfisk-alto.nl


