
Nilfisk-ALTO POSEIDON 8
NEEM MET MINDER GEEN GENOEGEN
Krachtige koudwaterhogedrukreiniger met hoge watercapaciteit



Het Ergo systeem vermindert 
de vermoeidheid bij de 
gebruiker en verhoogt de 
reinigingsefficiëntie en 
veiligheid.

De Nilfisk-ALTO POSEIDON 8 is 
voorzien van een 4-polige 
mo tor met 1450 toeren per 
minuut. Deze biedt een 
enorme verlaging van het 
geluidsniveau in vergelijking 
met een 2-polige motor en 
verlengt de levensduur van de 
pomp.

Pompen met volkeramische 
plunjers worden gebruikt om 
de levensduur van de machine 
te verlengen. De motor is 
natuurlijk langzaam-draaiend 
met 1450 toeren per minuut.

De agrarische, transport en bouw sector, maar ook de 
industrie hebben een grote behoefte aan hoge water-
capaciteit gecombineert met een hoge werkdruk. De 
Nilfisk-ALTO POSEIDON 8 biedt excellente prestaties in 
een grote, robuuste verpakking, zelfs voor de zwaarste 
reinigingswerkzaamheden. De Nilfisk-ALTO POSEIDON 8 
combineert de voordelen van een hoge watercapaciteit 
en werkdruk voor zowel de verwijdering van hardnekkige 
vervuiling als ook het afspoelen van grotere hoeveel-
heden losse vervuiling.

Krachtige reiniging
Met een werkdruk tot 180 bar en een watercapaciteit tot 
2500 l/u, afhankelijk van het model, verwijdert u zelfs 
ingebakken vervuiling of spoelt u grotere hoeveelheden 
losse vervuiling weg. Hierdoor bespaart u tijd en geld. 
Door de hoge watercapaciteit biedt de Nilfisk-ALTO 
POSEIDON 8 de mogelijkheid voor gebruik door 2 
personen tegelijk.

Eenvoudig in gebruik
Net als bij alle Nilfisk-ALTO hogedrukreinigers staat 
ergonomie en eenvoud in gebruik centraal. De Nilfisk-
ALTO POSEIDON 8 is een eenvoudig te gebruiken 
 machine, snel te installeren, eenvoudig te verplaatsen en 
toebehoren kunnen eenvoudig verwisseld worden.

De POSEIDON 8 is snel en 
eenvoudig te installeren. Door 
de professionele aansluit-
koppeling kan de hogedruk-
slang heel eenvoudig aan de 
machine aangesloten worden.

POSEIDON 8
Robuust en krachtig



Kenmerken van de Nilfisk-ALTO POSEIDON 8
De POSEIDON 8 is zowel met een stalen als roestvrij stalen frame leverbaar voor gebruik in de meest zware 
 werkomstandigheden. Het frame is robuust, stabiel en beschermt alle belangrijke componenten van de hogedruk-
reiniger.

De pompoliebewaking biedt u de mogelijkheid snel en eenvoudig het olieniveau van de pomp te 
controleren zonder de machine te demonteren.

Het vertraagde start/stop systeem beschermt de motor en verlaagt het geluidsniveau tijdens 
werkonderbrekingen.

2 spuitlanshouders voor het 
eenvoudig opbergen van 
aanvullende toebehoren.

Door de grote, brede lucht-
banden is de POSEIDON 8 
zeer stabiel en eenvoudig te 
verplaatsen - zelfs op oneffen 
oppervlakken. De parkeerrem 
waarborgt dat de machine 
veilig gebruikt kan worden.

Stalen uitvoering

Roestvrij stalen  
uitvoering

Reinigingsmiddelen bieden u de mogelijkheid om 
het beste schoonmaakresultaat uit uw reinigings-
apparatuur te halen. De optionele reinigings-
middeleninjector met aanzuigslang, maakt het 
gebruik van reinigingsmiddelen snel en eenvoudig

Voor zware toepassingen in:
• Agrarische sector • Industrie • Automotive & transport sector • Bouw & constructie sector
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De superieure feiten 
van de Nilfisk-ALTO 
POSEIDON 8

Nilfisk-ALTO is eigendom van Nilfisk-Advance A/S, 
een van de voornaamste fabrikanten van 
 professionele schoonmaakapparatuur ter wereld, 
met een omzet van 780 miljoen euro en 5.000 
werknemers.
Naast ons hoofdkwartier in Denemarken hebben 
we verkoopondernemingen in alle grote Europese 
landen, Noord-Amerika en Azië. Onze productie-
faciliteiten bevinden zich in Hongarije, China, 
Italië, de VS, Singapore, Denemarken en Duitsland.
We leveren kwalitatief hoogwaardige hogedruk-
reinigers, stofzuigers en vloerreinigingsapparatuur 
aan landbouwbedrijven, autoproducenten, 
 industriële ondernemingen, schoonmaakbedrijven 
en privéconsumenten. 
We streven naar het opbouwen en behouden van 
duurzame relaties met onze klanten, leveranciers 
en medewerkers.

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.

Uw HandelsPartner:
 België: Nederland:
 Nilfisk-ALTO Nilfisk-ALTO
 Internationalelaan 55 Camerastraat 9
 1070 Brussel 1322 BB Almere
 Tel. +32 (0)2 467 60 40 Tel. +31 (0)36 546 07 60
 Fax +32 (0)2 466 61 50 Fax +31 (0)36 546 07 61
 E-mail: info.be@nilfisk-alto.com E-mail: info.nl@nilfisk-alto.com
 www.nilfisk-alto.be www.nilfisk-alto.nl

• Standaard toebehoren  ○ Aanvullende toebehoren

technische gegevens: POseiDOn
8-75

POseiDOn
8-82

POseiDOn
8-111

POseiDOn
8-111 st

POseiDOn
8-125

POseiDOn
8-125 st

Druk bar/MPa 200/20 170/17 180/18 180/18 160/16 160/16

Reinigingsimpact kg/Force 7,5 8,2 11,1 11,1 12,5 12,5

Watercapaciteit, Qmax./QIEC l/h 1390/1320 1630/1560 2100/2050 2100/2050 2500/2450 2500/2450

Watercapaciteit, Min. l/h 750 750 900 900

Max. watertoevoertemp. °C 50 50 50 50 50 50

Elektriciteitsverbruik kW 8,1 7,6 14 14 14,5 14,5

Elektrische aansluitwaarden V/~/Hz/A 400/3/50/16 400/3/50/16 400/3/50/24 400/3/50/24 400/3/50/24,9 400/3/50/24,9

Pomp RPM 1450 1450 1450 1450 1450 1450

Gewicht kg 86 87 98 97 98 97

Afmetingen LxBxH mm 900 x 910 x 600 900 x 910 x 660 900 x 910 x 660 900 x 910 x 660 900 x 910 x 660 900 x 910 x 660

Hogedrukslang m/Ø 15/DN10 15/DN6 15/DN10 15/DN10 15/DN12 15/DN12

Automatische Start/Stop met vertraging • • • • • •

Wateropbrengst regeling • • • • • •

Manometer • • • • • •

Pompoliebewaking • • • • • •

stAnDARD AccessOiRes :  

Ergo 3000 spuitpistool • • • • • •

Ergo 3000 spuitlans Tornado Tornado Tornado Tornado Tornado Tornado

Tornado Plus sproeier 0700 0950 1200 1200 1590 1590

Volkeramische plunjers • • • • • •

Roestvrij stalen frame • •

Haspel voor hogedrukslang ○ ○ ○ ○ ○ ○

Vuilfilter ○ ○ ○ ○ ○ ○

Powerspeed spuitlans ○ ○ ○ ○ ○ ○

Verdeler voor twee gebruikers ○ ○ ○ ○ ○ ○

Reinigingsinjector, set ○ ○ ○ ○ ○ ○


