
ATTIX 30, 40 & 50
– NEEM MET MINDER GEEN GENOEGEN
Eenvoudig te hanteren en te onderhouden



Dankzij de ergonomische en
stevige handgreep kunt u de
kabel met één hand op-
winden en eenvoudig weer
opbergen.

Meer opbergruimte voor
 accessoires en gereedschap,
en een groter container-
volume.

De perfecte oplossing voor mobiele werkers

Met de ATTIX 30 heeft Nilfisk-ALTO een nieuwe compacte 
generatie stofzuigers ontworpen - met een nog krachtiger 
 zuigvermogen in een duurzame en flexibele oplossing. U kunt 
zelf kiezen welke filterreinigingstechnologie u in uw toestel 
wilt integreren; het Push&Clean systeem of de nieuwe en 
 volledig automatische XtremeClean technologie.

De AutoOnOff contactdoos (-21 modellen) zorgt ervoor dat u 
elektrisch gereedschap op de zuiger kunt aansluiten, en het 
MultiFit accessoiresysteem biedt een ongekende veelzijdigheid 
voor uiteenlopende taken.

Constant hoog zuigvermogen 
- Push&Clean technologie voor een snelle en eenvoudige 
 filterreiniging.

Als u met fijn stof werkt, bent u zeker bekend met de vrese-
lijke taak van het reinigen van verstopte filters; een reiniging 
die nodig is 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 luchtstoten maken het filter voorzichtig 
schoon.  Het vuil wordt van het filter geblazen en het zuigver-
mogen is weer optimaal - u bent in geen tijd weer aan het 
werk.

Een comfortabele en krachtige, maar rustige manier van 
 filterreiniging.



ATTIX 30 
- krachtig zuigvermogen in een compacte en flexibele oplossing

TECHNISCHE GEGEVENS ATTIX 30-01 ATTIX 30-01 PC ATTIX 30-11 PC ATTIX 30-21 PC ATTIX 30-21 XC

Luchtverplaatsing (l/min.) 3700 3700 3700 3700 3700

Vacuüm (mbar/kPa) 250/25 250/25 250/25 250/25 250/25

Vermogen Pmax (W) 1500 1500 1500 1500 1500

Vermogen PQIEC (W) 1200 1200 1200 1200 1200

Geluidsniveau (dB(A)) 62 62 62 62 62

Containervolume (l/max) 30 30 30 30 30

Netspanning (V/~/HZ) 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Afmetingen LxBxH (mm) 450x380x595 450x380x595 450x380x595 450x380x595 450x380x595

Gewicht (kg) 10 10 10 10 12

El. kabel (m) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

STANDAARDUITRUSTING  

Aanzuigslang
302000473  
- [Ø32 mm x 3m]

302000473  
- [Ø32 mm x 3m]

302000473  
- [Ø32 mm x 3m]

302000473  
- [Ø32 mm x 3m]

302001682  
- [Ø36 mm x 5m AS] 

Verlengstuk, aluminium 107400032 107400032 107400032 107400032

Fleece filterzak 302004000 302004000 302004000 302004000

Filterelement, PE, Ø185 x 140 mm 302000490 302000490 302000490 302000490

Vlak filter 302002842

Afvoerzak 302000804

Universeel mondstuk 14295

Combi-mondstuk, 260 mm 302000477 302000477 302000477 302000477

Borstelzuigmond 6086

Spleetzuigmond 6084 6084 6084 6084

Adapter voor gereedschap 60916 60916 302000535

ARTIkElNUmmER 302003405 302003406 302003407 302003408 302003409

ATTIX 30-01
•  Compact, ergonomisch en 

krachtig
•  Uitwasbaar PE fleece filter
•  SilentPower
•  30 l containervolume
•  Grote en praktische 

opberg ruimte voor 
 gereedschap

•  MultiFit accessoiresysteem 
voor de ultieme gebruiks-
flexibiliteit

ATTIX 30-01 PC
•  Compact, ergonomisch en 

krachtig
•  Push&Clean filter-

reinigings systeem.
•  Uitwasbaar PE fleece filter
•  SilentPower
•  30 l containervolume
•  Grote en praktische 

opberg ruimte voor 
 gereedschap

•  MultiFit accessoiresysteem 
voor de ultieme gebruiks-
flexibiliteit.

ATTIX 30-11 PC
•  Compact, ergonomisch en 

krachtig
•  Push&Clean filter-

reinigings systeem
•  Uitwasbaar PE fleece filter
•  SilentPower
•  SoftStart
•  30 l containervolume
•  Grote en praktische 

opberg ruimte voor 
 gereedschap

•  MultiFit accessoiresysteem 
voor de ultieme gebruiks-
flexibiliteit

• Handige uitlaat

ATTIX 30-21 PC
•  Compact, ergonomisch en 

krachtig
•  Push&Clean filter-

reinigings systeem
•  Uitwasbaar PE fleece filter
•  SilentPower
•  SoftStart
•  30 l containervolume
•  Grote en praktische 

opberg ruimte voor 
 gereedschap

•  MultiFit accessoiresysteem 
voor de ultieme gebruiks-
flexibiliteit

•  AutoOnOff voor elektrisch 
gereedschap

ATTIX 30-21 XC
•  Compact, ergonomisch en 

krachtig
•  XtremeClean automatisch 

filterreinigingssysteem
•  Gekromd vlak filter
•  SilentPower
•  SoftStart
•  30 l containervolume
•  Grote en praktische 

opberg ruimte voor 
 gereedschap

•  MultiFit accessoiresysteem 
voor de ultieme gebruiks-
flexibiliteit

•  AutoOnOff voor elektrisch 
gereedschap



Opbergruimte voor
 accessoires.
Dankzij het nieuwe ontwerp
heeft u uw accessoires op
een veilige manier direct bij
de hand.

De zuigbuis kan stevig en
eenvoudig op het toestel
worden opgeborgen dankzij
de haak en vasthoudklem.

De perfecte oplossing voor wie een kwaliteitsvolle compacte 
stofzuiger voor industriële toepassingen zoekt!

Nieuw in de ATTIX serie is de ATTIX 40 INOX met een kwali-
tatief hoogstaande container in roestvrij staal.
Op dit toestel vindt u uiteraard alle functies die u kent uit de 
bestaande ATTIX serie, zoals de Push&Clean en XtremeClean 
 filterreinigingssystemen, AutoOnOff contactdoos voor elek-
trisch gereedschap (-21 modellen), Softstart en MultiFit voor 
alle accessoires.

De ATTIX 40 INOX biedt een uitstekende zuigkracht in een com-
pacte en flexibele oplossing met een gemakkelijk te reinigen, 
roestvrij stalen container.

De perfecte oplossing wanneer een hoge prestatie, gecombi-
neerd met vocht en kracht, vereist is.



ATTIX 40 INOX
- stevige container in roestvrij staal een nieuwe troef in het gamma

 TECHNISCHE GEGEVENS ATTIX 40-01 PC INOX ATTIX 40-21 PC INOX ATTIX 40-21 XC INOX

Luchtverplaatsing (l/min.) 3700 3700 3700

Vacuüm (mbar/kPa) 250/25 250/25 250/25

Vermogen Pmax (W) 1500 1500 1500

Vermogen PQIEC (W) 1200 1200 1200

Geluidsniveau (dB(A)) 62 62 62

Containervolume (l/max) 37 37 37

Netspanning (V/~/HZ) 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Afmetingen LxBxH (mm) 450x440x735 450x440x735 450x440x735

Gewicht (kg) 13 14 14

El. kabel (m) 7.5 7.5 7.5

STANDAARDUITRUSTING  

Aanzuigslang 46948 - [Ø36 mm x 3m] 302001682 - [Ø36 mm x 5m AS] 302001682 - [Ø36 mm x 5m AS]

Verlengstuk, st.-cr. 302000529

Zuigbocht, st-cr. 302000528

Fleece filterzak 302004004 302004004

Filterelement, PE, Ø185 x 140 mm 302000490 302000490

Vlak filter 302002842

Afvoerzak 302000804

Vloermondstuk, 400 mm 302003666

Adapter voor gereedschap 302000535 302000535

Spleetzuigmond 6084

ARTIkElNUmmER 302003414 302003415 302003416

ATTIX 40-01 PC INOX
•  Compact, ergonomisch en krachtig
•  Roestvrij stalen container
•  Push&Clean filterreinigingssysteem.
•  Uitwasbaar PE fleece filter
•  SilentPower
•  37 l containervolume
•  Grote en praktische opbergruimte voor 

gereedschap
•  MultiFit accessoiresysteem voor de ultieme 

gebruiksflexibiliteit.

ATTIX 40-21 XC INOX
•  Compact, ergonomisch en krachtig
•  Roestvrij stalen container
•  XtremeClean automatisch filter- 

reinigingssysteem
•  Gekromd vlak filter
•  SilentPower
•  SoftStart
•  37 l containervolume
•  AutoOnOff voor elektrisch gereedschap
•  Grote en praktische opbergruimte voor 

gereedschap
•  MultiFit accessoiresysteem voor de ultieme 

gebruiksflexibiliteit.

ATTIX 40-21 PC INOX
•  Compact, ergonomisch en krachtig
•  Roestvrij stalen container
•  Push&Clean filterreinigingssysteem.
•  Uitwasbaar PE fleece filter
•  SilentPower
•  SoftStart
•  37 l containervolume
•  Grote en praktische opbergruimte voor 

gereedschap
•  AutoOnOff voor elektrisch gereedschap
•  MultiFit accessoiresysteem voor de ultieme 

gebruiksflexibiliteit.



Als containervolume écht van belang is!

De ATTIX 50 is de oplossing voor veeleisende klanten die vaak 
reinigingstaken moeten uitvoeren. Een gebruiksvriendelijkere 
bediening en functioneel ontwerp staan garant voor betere 
prestaties - kortom - alle elementen die nodig zijn voor nog 
meer betrouwbaarheid en doeltreffendheid - inclusief de voor-
uitstrevende Wet&Dry oplossing!

De ATTIX 50 serie biedt u de mogelijkheid om te kiezen 
 tussen het XtremeClean filterreinigingssysteem en, als nieuw 
kenmerk, het Push&Clean filterreinigingssysteem, AutoOnOff 
contactdoos voor elektrisch gereedschap (-21 modellen), anti-
statisch vermogen, SoftStart en MultiFit voor alle accessoires.

XtremeClean verlegt de bakens

Compactheid en krachtige prestaties zijn de meest in het 
oog springende kenmerken van het nieuwe XtremeClean 
 systeem dat wordt gebruikt in de ATTIX 30, 40 en 50 serie. 
Grensverleggend zijn de twee gekromde vlakke filters met 
nanotechnologie die het containervolume maximaliseren en 
de doeltreffendheid nog verder verbeteren.

Een via een servomotor gestuurde Y-FLAP waarborgt een 
 precieze keerluchtstroom en voorkomt dat het vermogen plots 
zakt terwijl u aan het werk bent.

Start het toestel - het filter wordt onmiddellijk, om de 20 
seconden, automatisch gereinigd terwijl u werkt! U hoeft uw 
werkzaamheden dus niet te onderbreken om het filter te 
 reinigen.

U kunt u op uw werkzaamheden concentreren terwijl 
XtremeClean voor een schone filter zorgt.



ATTIX 50 
- superieur zuigvermogen en vernieuwende kenmerken

TECHNISCHE GEGEVENS ATTIX 50-01 PC ATTIX 50-21 PC ATTIX 50-21 XC

Luchtverplaatsing (l/min.) 3700 3700 3700

Vacuüm (mbar/kPa) 250/25 250/25 250/25

Vermogen Pmax (W) 1500 1500 1500

Vermogen PQIEC (W) 1200 1200 1200

Geluidsniveau (dB(A)) 62 62 62

Containervolume (l/max) 47 47 47

Netspanning (V/~/HZ) 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Afmetingen LxBxH (mm) 450x380x750 450x380x750 450x380x750

Gewicht (kg) 11 11 12

El. kabel (m) 7,5 7,5 7,5

STANDAARDUITRUSTING  

Aanzuigslang 46948 - [Ø36 mm x 3m] 302001682 - [Ø36 mm x 5m AS] 302001682 - [Ø36 mm x 5m AS]

Verlengstuk, st.-cr. 302000529

Zuigbocht, st-cr. 302000528

Fleece filterzak 302004004 302004004

Filterelement, PE, Ø185 x 140 mm 302000490 302000490

Vlak filter 302002842

Afvoerzak 302000728

Vloermondstuk, 400 mm 302003666

Spleetzuigmond 6084

Adapter voor gereedschap 302000535 302000535

ARTIkElNUmmER 302003411 302003412 302003413

ATTIX 50-01 PC 
•  Stevig, ergonomisch en krachtig
•  Push&Clean filterreinigingssysteem.
•  Uitwasbaar PE fleece filter
•  SilentPower
•  SoftStart
•  47 l containervolume
•  Accessoirehouder
•  Grote en praktische opbergruimte voor 

gereedschap
•  MultiFit accessoiresysteem voor de 

ultieme gebruiksflexibiliteit

ATTIX 50-21 PC
•  Stevig, ergonomisch en krachtig
•  Push&Clean filterreinigingssysteem.
•  Uitwasbaar PE fleece filter
•  SilentPower
•  SoftStart
•  47 l containervolume
•  Accessoirehouder
•  Grote en praktische opbergruimte voor 

gereedschap
•  AutoOnOff voor elektrisch gereedschap
•  MultiFit accessoiresysteem voor de 

ultieme gebruiksflexibiliteit

ATTIX 50-21 XC
•  Stevig, ergonomisch en krachtig
•  XtremeClean automatisch filter- 

reinigingssysteem
•  Gekromd vlak filter
•  SilentPower
•  SoftStart
•  47 l containervolume
•  Accessoirehouder
•  AutoOnOff voor elektrisch gereedschap
•  Grote en praktische opbergruimte voor 

gereedschap
•  MultiFit accessoiresysteem voor de 

ultieme gebruiksflexibiliteit



ATTIX 30, 40 & 50

Nilfisk-ALTO
Camerastraat 9

NL - 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

Nilfisk-ALTO Belgium
Internationalelaan 55

BE - 1070  Brussel
Tel. +32 (0) 246.760.50
Fax +32 (0) 246.661.50

E-mail: info.be@nilfisk-alto.com
www.nilfisk-alto.be

Er kunnen geen claims worden gemaakt op basis van informatie of  illustraties in deze catalogus. Technische gegevens, ontwerp en apparatuur kunnen worden gewijzigd.

Nilfisk-ALTO is een afdeling van Nilfisk-Advance 
A/S, een van de marktleiders op het vlak van 
 professionele schoonmaakapparatuur, met een 
omzet van € 780 miljoen en 5000 werknemers.
Naast ons hoofdkwartier in Denemarken hebben 
we vestigingen in alle grote Europese landen, 
de VS en Azië, en productie-units in Duitsland, 
Denemarken, Hongarije, Singapore, China, Italië 
en de VS.

We leveren kwalitatief hoogwaardige hoge-
drukreinigers, stofzuigers en vloerreinigings-
apparatuur aan landbouwbedrijven, auto-
producenten en industriële ondernemingen, aan 
schoonmaakbedrijven en privé-consumenten.

Nilfisk-ALTO is een productgeoriënteerde 
onderneming met een sterke focus op ver-
nieuwing en groei. We streven naar het opbouwen 
en behouden van duurzame relaties met onze 
klanten, leveranciers en medewerkers.
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Verdeeld door:


