MAXXI II
- De ultieme
keuze voor een
robuuste stof-/
waterzuiger

MAXXI II

works for you

Optimale prestaties bij het
opzuigen van stof- en vloeistoffen
De MAXXI II combineert productiviteit, hoge kwaliteit en gebruiksgemak voor
stof-/waterzuigers.
Het is het vertrouwde hulpmiddel wanneer iets snel en efficiënt moet worden
gereinigd met een minimale verstoring van de dagelijkse activiteiten.
De MAXXI II is bij uitstek geschikt voor veeleisende toepassingen in natte en droge
omgevingen zoals de autosector, de bouw, lichte industrie en landbouw.

Uniek dubbel filtersysteem
• Voor maximale prestaties bij het opzuigen van stof- of vloeistoffen heeft de MAXXI II
twee aparte filters: één voor nat en één voor droog gebruik.
• Deze oplossing maakt dat de eindgebruiker zich geen zorgen hoeft te maken of de
machine het juiste filter bevat, omdat beide filters altijd in de machine kunnen blijven,
ongeacht de opgezogen substantie.
• Als het filtersysteem niet correct is geïnstalleerd voorkomt het dat er vloeistoffen kunnen worden opgezogen. Dit verhoogt de productiviteit en beschermt de levensduur
van de motor.
Scharnierende motorkop, voor het makkelijk en veilig legen van de container
• De scharnierende motorkop maakt het mogelijk het filter snel en makkelijk te
vervangen, zonder de motorkop er af te halen.
• De container kan worden geleegd zonder de motorkop te verwijderen, dit voorkomt
onnodige schade.
• Het gewicht/zwaartepunt van de container blijft gelijk wanneer de container wordt
gekanteld, waardoor de container met minimale inspanning geleegd kan worden.

U kunt zowel stof- als vloeistoffen
opzuigen met het dubbel filter. De
filters kunnen ook zeer eenvoudig
worden verwisseld, zonder de
motorkop te hoeven verwijderen

Trek aan de ontgrendeling aan de
voorzijde van de container, til de
container op en giet om de container snel en makkelijk te legen.

De afvoerslang is transparant en
werkt ook als niveau-indicator om
te zien hoe vol de container is.

De motorkop kan zowel in zijn
geheel worden verwijderd als
rechtop worden gezet om de
filters te vervangen of schoon te
maken.

De container kan eenvoudig van
de trolley worden getild voor
schoonmaak en onderhoud.

Zeer geschikt voor:
• Industrieën
• Autobranche
• Bouwplaatsen
• Landbouw

RVS buizen.

Scharnierende motorkop
zorgt voor het makkelijk en
moeiteloos legen.
Vergrendelmechanisme dat
met één hand kan worden
bediend.

Dubbel filtersysteem voor
zowel nat als droog
reinigen.

Buishouder.

Slangaansluiting voor
meerdere toepassingen.
Transparante afvoerslang.

Opbergruimte voor
accessoires.

Vergrendelmechanisme voor
de container, kan met één
hand bediend worden voor
het makkelijk legen.

Robuuste, gebruiksvriendelijke stof-/
waterzuiger met een aantrekkelijke prijs
• Dubbel filter systeem voor zowel nat- als droog zuigen zonder dat je het filter hoeft te verwisselen.
• Makkelijk te legen (motorkop kan blijven zitten)
• Transparante afvoerslang (op de 55 en 75 L modellen)
• RVS buis
• Vergrendelmechanismen met één hand te bedienen
• Natfilterzak beschermt de motor tegen schuim
• Opbergruimte voor accessoires
• Ketelinhoud van 35, 55 of 75 liter

TECHNISCHE GEGEVENS

MAXXI II 35-1 MAXXI II 55-1 MAXXI II 55-2 MAXXI II 75-1 MAXXI II 75-2

Luchtverplaatsing (l/min.)

2880

2880

4320

2880

4320

Onderdruk (mbar/kPa)

200/20

200/20

210/21

200/20

210/21

Vermogen Pmax (W)

1350

1350

2500

1350

2500

Vermogen Piec (W)

1250

1250

2400

1250

2400

Geluidsniveau (dB(A)) Bs 5415

62

64

66

64

66

Containterinhoud (l)

35

55

55

75

75

Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz)

220-240/1/50-60

220-240/1/50-60

220-240/1/50-60

220-240/1/50-60

220-240/1/50-60

Afmetingen L x W x H (mm)

460 x 420 x 740

840 x 620 x 1000 840 x 620 x 1000 840 x 620 x 1000 840 x 620 x 1000

Gewicht (kg)

12.5

24.5

25.5

27

28

Elektrokabel (m)

10

10

10

10

10

Makkelijk en moeiteloos legen van de container
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Dubbel filter
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KENMERKEN

Kantelbare container
Twee motoren

•

•

Afvoerslang

•

•

•

•

Accessoirehouder en snoeropberging

•

•

•

•

STANDAARD TOEBEHOREN
Zuigslang

107407308 [Ø32 x 1.9] 107407336 [Ø40 x 2.5] 107407336 [Ø40 x 2.5] 107407336 [Ø40 x 2.5] 107407336 [Ø40 x 2.5]

Zuigbuis RVS, 2 stuks

107407309 [Ø32] 107407337 [Ø40] 107407337 [Ø40] 107407337 [Ø40] 107407337 [Ø40]

Kabelhaak en buishouder

107407311 [Ø32] 107407339 [Ø40] 107407339 [Ø40] 107407339 [Ø40] 107407339 [Ø40]

Vloerzuigmond met rubber strip

107407310 [Ø32] 107407338 [Ø40] 107407338 [Ø40] 107407338 [Ø40] 107407338 [Ø40]

Zuigborstel, Ø32

107407312

Spleetzuigmond

107407334 [Ø32] 10740850 [Ø40]

10740850 [Ø40]

10740850 [Ø40]

10740850 [Ø40]

Droogfilter

107407297

107407300

107407300

107407300

107407300

Natfilter

107407299

107407302

107407302

107407302

107407302

ITEM NO.

107405165

107405166

107405167

107405168

107405169

Nilfisk-ALTO is onderdeel van Nilfisk-Advance, een 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 wereldwijd meer
dan 5000 werknemers. In 2009 bedroeg onze wereldwijde omzet 690
miljoen euro.
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107408912 [Ø40] 107408912 [Ø40] 107408912 [Ø40] 107408912 [Ø40]

Vloerzuigmond met borstel

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 optimalisatie van onze
professionele reinigingsmachines: innovatieve, betrouwbare en concurrerende 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.
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