
Nilfisk-ALTO ATTIX 9
NEEM MET MINDER GEEN GENOEGEN!
Industriële stof-waterzuigers
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WARNUNG. Dieses Gerät enthält gesundheitsgefährliche Stäube.
Entleerung und Wartung, einschließlich der Entfernung des 
Staubbeutels, dürfen nur von sachkundigen Personen vorgenommen 
werden, die geeignete persönliche Schützausrüstung tragen. 
Nicht einschalten, bevor das komplette Filtersystem installiert ist und 
die Funktion der Volumenstromkontrolle überprüft wurde.H H

WARNUNG. Dieses Gerät enthält gesundheitsgefährliche Stäube.
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werden, die geeignete persönliche Schützausrüstung tragen. 
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Nilfisk-ALTO ATTIX 961-01 
Een veelzijdige machine die optimaal presteert voor 
veeleisend zuigen, dag in dag uit. 
Neem met minder geen genoegen!

Nilfisk-ALTO ATTIX 961-01
All-round, voor zwaar nat of droog reinigen 

ROESTVRIJSTALEN CONSTRUCTIE 
Het roestvrijstalen reservoir van de ATTIX 961-01 biedt een 
betere bescherming en garandeert een langere levensduur 
van de machine. Het reservoir is kiepbaar en verwijderbaar 
zodat hij gemakkelijk geleegd kan worden.

DUBBEL MOTORVERMOGEN  
Om productief te kunnen reinigen, moet het zuigen snel en 
efficiënt worden uitgevoerd. Dubbele motoren leveren het 
vermogen om het werk goed en snel te voltooien.  

GROTE INHOUD VAN 70 LITER  
Herhaaldelijke onderbrekingen voor het legen van het 
reservoir vertragen de reiniging en frustreren de gebruiker. 
De grote, 70 liter, inhoud van de ATTIX 961-01 beperkt het 
legen van het reservoir tot een minimum.

De Nilfisk-ALTO ATTIX 9 Serie omvat veiligheidszuigers die 
voldoen aan de nieuwe Europese richtlijnen voor de gevaarlijke 
stofklassen M en H en explosieve stoffen uit stofklasse ATEX 
Type 22 – B1. Details kunt u vinden in de brochure voor 
veiligheidszuigers.

Dubbel motorvermogen – gemakkelijker 
te hanteren

ATTIX 9 Safety 

Vacuums 

Filter Cleaning System
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Veelzijdige hantering van het reservoir
U kunt de container kantelen om hem te 
legen, of  hem simpelweg uit het frame 
halen.

Het constante optimale 
zuigvermogen is te danken 
aan het:

Als u met "normaal" vuil werkt, hebt u mis-
schien geen filterreinigingssysteem nodig. 
Maar als u met fijn stof werkt, bent u zeker 
bekend met de vreselijke taak van het 
reinigen van verstopte filters, om het 
normale zuigvermogen te herstellen.

Met Push&Clean hoeft u alleen het hulpstuk 
of de slang af te sluiten en op de knop te 
drukken om het filter schoon te maken. 
Krachtige luchtimpulsen zullen het filter 
voorzichtig reinigen en ervoor zorgen dat 
u snel weer aan het werk kunt. 

Het Push&Clean filter-
reinigingssysteem 
• Houdt het zuigvermogen constant hoog 

•  Verlengt de levensduur van het filter en 
bespaart u geld

• Bespaart u werktijd

•  Verbetert de betrouwbaarheid van de 
machine

Push&Clean filterreiniging technologie
De Push&Clean technologie zorgt voor een snelle en
eenvoudige reiniging van het filter. Wanneer u de 
inlaatfitting of  de slang blokkeert en op de filterreini-
gingsknop drukt, komt de omgevingslucht in de container 
en passeert dan het filter in tegengestelde richting. Het 
vuil wordt van het filter geblazen en de zuigprestatie 
is weer optimaal. Een comfortabele en krachtige, maar 
rustige manier van filterreiniging.

Nilfisk-ALTO ATTIX 961-01
De juiste keuze voor algemeen 
industrieel zuigen

Of het nu een fabrieksvloer of een laadperron van een magazijn is, 
wanneer er iets gemorst wordt, moet dit snel en effectief worden 
gereinigd. Behalve dat het rommel geeft, kan onopgemerkt vuil 
gevaren opleveren en kosten met zich mee brengen.

Hetzelfde geldt voor de dagelijkse reiniging; u moet op het zuigen 
kunnen vertrouwen. Een essentiële vereiste is een machine die 
dat continu krachtig en snel doet. De ATTIX 961-01 is meer dan 

geschikt voor deze taak, zelfs in de zwaarste omstandigheden.

Filter Cleaning System
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Nilfisk-ALTO ATTIX 9 SD
Voor zwaar industrieel reinigen en het opzuigen 
van schadelijke stoffen. 
Neem met minder geen genoegen!

Nilfisk-ALTO ATTIX 9 SD
Betere oplossingen om het werk gemakkelijker 
te maken
VOLLEDIGE AUTOMATISCHE FILTERREINIGING  
XtremeClean volledige automatische filterreiniging 
garandeert een hoge efficiëntie en voorkomt 
vermogensverlies door een beperkte luchtstroom.
Ook verkrijgbaar in stof-klasse H uitvoering.

STOFKLASSE H FILTERING  
Voor farmaceutische laboratoria en andere omgevingen waar 
stof een mogelijk gevaar kan zijn, is stofklasse H filtering 
verkrijgbaar. Type 22 is beschikbaar voor zone 22 toepassingen.  

“SIT DOWN” RESERVOIR LEDIGING 
Het is niet nodig om de motorkoppen te verwijderen wanneer 
u het reservoir wilt legen. Een hendel laat het reservoir een-
voudigweg zakken en koppelt hem los, zodat u hem weg kan 
rijden om te legen. Dankzij de ingebouwde steunen kan het 
reservoir ook met de vorkheftruck naar de plek worden 
gebracht waar hij geleegd moet worden.

De Nilfisk-ALTO ATTIX 9 Serie omvat veiligheidszuigers die 
voldoen aan de nieuwe Europese richtlijnen voor de gevaarlijke 
stofklassen M en H en explosieve stoffen uit stofklasse ATEX 
Type 22 – B1. Details kunt u vinden in de brochure voor 
veiligheidszuigers.

ATTIX 9 Safety 

Vacuums 

Innovatief en praktisch

Automatic Filter Cleaning System
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De XtremeClean technologie laat u 
langer doorwerken, zelfs met fijn 
stof. 
① XtremeClean ② Halfautomatische 
filterreinigingssystemen  
③ Handmatige filterreinigings-
systemen.

Continu werken met het 
automatische filterreini-
gingssysteem

Nilfisk-ALTO biedt u nu het indrukwekkende 
filterreinigingssysteem, XtremeClean. De 
naam is karakteristiek voor het reinigings-
niveau van dit systeem: Extreem efficiënt en 
volautomatisch. Hierdoor bespaart u tijd en 
geld. Het beste filterreinigingssysteem dat 
ooit op de markt is gebracht.

Het enige wat u hoeft te doen is de zuiger 
aan te zetten. Het filter wordt onmiddellijk 
automatisch, om de 30 seconden, gereinigd 
terwijl u werkt. U hoeft dus niet uw werk-
zaamheden te onderbreken om het filter te 
reinigen. U kunt u op uw werkzaamheden 
concentreren terwijl XtremeClean voor het 
filter zorgt.

Krachtige luchtstoten 
maken het filter voorzich-
tig schoon en:
• Houden het zuigvermogen constant hoog 
•  Verlengen de levensduur van het filter en 

besparen u geld
•  Besparen u werktijd zonder onderbre-

kingen
•  Verbeteren de betrouwbaarheid van de 

machine

XtremeClean filterreiniging technologie
Door de geavanceerde technologie wordt het filter 
gereinigd terwijl er met een volledige zuigkracht gezogen 
wordt. De XtremeClean technologie is gebaseerd op een 
oplossing die gebruik maakt van de luchtstroom om 
de ene helft van het filter te reinigen, terwijl er met de 
andere helft van het filter gewoon doorgewerkt kan 
worden. Een speciale klep laat omgevingslucht in het 
reservoir komen die het filter in tegengestelde richting 
passeert. Het vuil wordt van het filter geblazen en de 
zuigprestatie is altijd optimaal. 

Nilfisk-ALTO ATTIX 9 SD
Meer kracht en betere functies voor 
snellere resultaten

Hoe lastiger de reiniging des te beter de zuiger moet zijn. Daarom is 
er zo goed nagedacht over het ontwerp van de ATTIX 9 SD. Met een 
luchtvolume van 7200 liter per minuut en 3000 W aan maximum  
vermogen, is hij in staat tot het snel en productief verwijderen van 
industrieel vuil, metaalsplinters en vloeistoffen.

Tegelijkertijd kan hij met stofklasse H filtering worden uitgerust om 
te worden gebruikt in een omgeving waar stof mogelijke gevaren 
kan veroorzaken. Maar het echte voordeel zit hem in het praktische 
“sit-down” systeem voor het legen van het reservoir en in het 
speciale ontwerp dat het werk veel gemakkelijker maakt.

Optioneel extra SD vuilreservoir 
U hoeft niet te stoppen met zuigen wanneer 
er even geen vorkheftruck beschikbaar is.
U kunt gewoon uw containers verzamelen en 
allemaal tegelijk legen. Minder stilstandtijd

Automatic Filter Cleaning System
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Nilfisk-ALTO ATTIX 9 ED
Als de klus echt lastig is.  
Neem met minder geen genoegen!

Nilfisk-ALTO ATTIX 9 ED
Een serieuze reiniging vraagt om een serieuze zuiger!

KRACHT DIE U ZIET, MAAR NIET HOORT  
Terwijl de ATTIX 9 ED ontworpen is om in zware omstandig-
heden super krachtig te kunnen zuigen, heeft hij een geluids-
niveau van maar 67 dB/A. Andere medewerkers in de omgeving 
worden niet gestoord en hij is aangenaam in gebruik.

HARD STALEN FRAME UIT ÉÉN STUK 
Dit is de zuiger die gemaakt is om lang mee te gaan en ontwor-
pen om in de zwaarste omstandigheden te zuigen.

EERSTEKLAS PRESTATIE: GOEDE PRIJS-KWALITEIT VERHOUDING
Het is gemakkelijk om het solide, praktische ontwerp van de 
ATTIX 9 ED te waarderen. Hij overtreft de concurrentie terwijl 
de prijs scherp blijft.

De Nilfisk-ALTO ATTIX 9 Serie omvat veiligheidszuigers die 
voldoen aan de nieuwe Europese richtlijnen voor de gevaarlijke 
stofklassen M en H en explosieve stoffen uit stofklasse ATEX 
Type 22 – B1. Details kunt u vinden in de brochure voor 
veiligheidszuigers.

ATTIX 9 Safety 

Vacuums 

Een buitengewoon reinigingsvermogen

Automatic Filter Cleaning System
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Nilfisk-ALTO ATTIX 9 ED
Gaat de strijd aan met de zwaarste 
omstandigheden

Wanneer grote hoeveelheden vuil en afval moeten worden 
opgezogen, moet de machine in staat zijn om de strijd aan 
te gaan. Daarom is de ATTIX 9 ED de juiste keuze voor bouw  
en bouwnijverheid en overal waar de reinigingstaak extreem 
is. Het heeft geen zin om in deze omstandigheden met 
inferieur materiaal te werken.

Deze machine is niet alleen gemaakt om in een zware 
omgeving productief te reinigen, maar ook om de ruwe 
behandeling, die deze omgeving met zich meebrengt, te 
doorstaan. En toch is hij zeer stil tijdens het gebruik. Dit 
bewijst dat een machine geen lawaai hoeft te maken om 

effectief te zijn.

OPTIMALE PRESTATIE
Met 2-fase turbines en bypass motoren.

PE Vliesfilter
Een uitwasbaar en duurzaam 
filterelement met een hoge 
filtering voor een schone lucht.

OPTIMALE EFFICIËNTIE
De externe afvoerzakken en het 
XtremeClean systeem zorgen ervoor dat 
het werken met het ED model snel en 
efficiënt is.
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Nilfisk-ALTO (onderdeel van de Nilfisk-Advance 
Group) is wereldwijd marktleider op het gebied 
van professionele reinigingsapparatuur met een 
omzet van € 730 miljoen en 3800 medewerkers. 
Wij hebben fabrieken in China, Denemarken, 
Duitsland, Hongarije, Italië, Zweden en in de 
USA en zijn met eigen verkoopkantoren verte-
genwoordigd in alle belangrijke Europese 
landen, in de USA en in Azië.

Wij leveren kwalitatief hoogwaardige hoge-
drukreinigers, zuigsystemen, vloerreinigings-
apparatuur en autowasinstallaties aan de 
segmenten agro, automotive, industrie, bouw, 
professionele schoonmaak en consumer.

Nilfisk-ALTO is een productgeoriënteerde 
onderneming met een sterke focus op innovatie 
en groei. Wij geloven in duurzame en opbou-
wende relaties met onze klanten, leveranciers 
en medewerkers.

België:   Nederland:
Nilfi sk-ALTO   Nilfi sk-ALTO
Internationalelaan 55  Postbus 60112
1070 Brussel   1320 AC 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@nilfi sk-alto.com e-mail: info.nl@nilfi sk-alto.com
www.nilfi sk-alto.be  www.nilfi sk-alto.nl

DE KENMERKEN VOOR EEN XTREME 
PRESTATIE

Technische gegevens:
Luchtverplaatsing  l/min.

Onderdruk  mbar

Vermogen Pmax  W

Vermogen PIEC  W

Netspanning  V/~/Hz

Geluidsniveau  dB(A)

Reservoirinhoud  l

L x B x H  mm

Gewicht zonder accessoires kg

Elektrokabel  m

Kenmerken:
Filterreinigingssysteem 

Auto Aan/Uit

Inschakelautomaat

SoftStart

Toerentalregelaar

AntiStatic  

Kabelhouder

Zuigbuishouder

Opbergmogelijkheid

Standaard Accessoires:
Zuigslang (diameter x lengte)  mm x m

Zuigbocht, roestvrijstaal 

Zuigbuis, roestvrijstaal

Vloerzuigmond

Spleetzuigmond

Adapter voor gereedschap

Filterelement, uitwasbaar

Filterzak

Afvoerzak  

ATTIX 
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2x1200
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•
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995-0M SD 
XC Type 22
2x3600

230

2X1500 

2x1200

230/1~/50-60

67

50

615 x 690 x 990

45

10

XtremeClean

•

•

•

•

•

•

 

 

ATTIX 
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•

•
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▲ ATTIX 961-01 ▲ ATTIX 965-21 SD XC ▲ ATTIX 965-0H SD XC ▲ ATTIX 995-0M SD XC     
    TYPE 22

▲ ATTIX 963-21 ED XC

H-KLASSE TYPE 22

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


