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POSEIDON 3-37 PE+

0             Gebruik in uren per dag           8+
Aanbevolen voor het gebruik in uren per dag.

Een nieuw assortiment hoge-
drukreinigers op benzine en  
diesel met hoge productiviteit
De nieuwe lijn benzinemodellen is uitgerust met betrouwbare motoren van 
Honda met 5 tot 13 PK. Goede prestaties, kracht en duurzaamheid zijn de 
eigenschappen en het handelsmerk van Honda. Bovendien zijn de modellen 
uitgerust met een lichtgewicht, echter schokbestendig luchtvaartaluminiumframe. 
Door de schokbestendigheid zijn deze machines bij uitstek geschikt voor ruwe 
omgevingen rondom bouwplaatsen of boerderijen. Grote wielen, lichtgewicht, 
uitstekende wendbaarheid en het ergonomische accessoirepakket zorgen ervoor 
dat reinigingstaken eenvoudig en gemakkelijk kunnen worden uitgevoerd. 

Onze benzinemodellen verminderen de werkdruk en zijn speciaal ontworpen 
voor zware omstandigheden waar flexibiliteit is vereist. Dit nieuwe assortiment 
hogedrukreinigers doet het werk voor u!

POSEIDON 2 PE
POSEIDON 3 PE

POSEIDON 5 PE

TECHNISCHE GEGEVENS POSEIDON 2-35 PE POSEIDON 3-39 PE POSEIDON 3-37 PE+ POSEIDON 5-50 PE POSEIDON 5-51 PE+

Pompdruk (bar/MPa) 180/18 165/16.5 150/15 240/24 225/22.5

Reinigingsimpact (kg/kracht) 3.5 3.9 3.7 5.0 5.1

Watercapaciteit Qmax/Qiec (l/u) 700/650 810/750 800/740 870/800 910/840

Watertoevoertemperatuur (˚C) 60 60 60 60 60

Pomp (tpm) 3400 / 3400 3490 / 3490 3500 / 1750 3440 / 3440 3500 / 1750

Afmetingen L x B x H (mm) 762 x 546 x 603 762 x 546 x 603 1067 x 686 x 660 1041 x 546 x 635 1067 x 686 x 660

Gewicht (kg) 27 31 45 50 45

Brandstofverbruik (l/u) 1.5 1.9 1.9 3 3

Motoraandrijving (PK) 5 6.5 6.5 9 9

Motortype HONDA GC160 HONDA GX200 HONDA GX200 HONDA GX270 HONDA GX270

Aanzuighoogte droog/nat (m) - / 1 - / 1 - / 2.5 - / 2.5 - / 2.5

Nozzelgrootte 0350 0370 0400 0350 0350

KENMERKEN  

Plunjers / aantal plunjers Keramiek / 3 Keramiek / 3 Keramiek / 3 Keramiek / 3 Keramiek / 3

Direct aangedreven · · ·

Riem aangedreven · ·

Pneumatische wielen 2 2 2 2 2

Waterregeling op pomp · · · · ·

Reinigingsmiddeleninjector · · · · ·

By-pass beveiliging · · · · ·

STANDAARD TOEBEHOREN  

Hogedrukslang (10 m) 301002275 [DN6] 301002275 [DN6] 301002275 [DN6] 301002275 [DN6] 301002275 [DN6]

Ergo 2000 pistool (scharnierend) 106403122 106403122 106403122 106403122 106403122

Ergo snelkoppeling 101119496 101119496 101119496 101119496 101119496

Waterinlaatkoppeling 32541 32541 32541 32541 32541

FlexoPower Plus lans zonder nozzel 106402282 106402282 106402282 106402282 106402282

TornadoPlus nozzel 101119736 101119737 1011197378 101119736 101119736

ARTIKELNUMMER 106174800 106174801 106174802 106174803 106174804
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0             Gebruik in uren per dag           8+
Aanbevolen voor het gebruik in uren per dag.

POSEIDON 5-54 DE

Benzine- en dieselaangedreven hogedrukreinigers bieden het grote voordeel 
dat ze volledig onafhankelijk zijn van de gebruikelijke stroomvoorzieningen 
en zelfs van normale waternetwerken. Ze kunnen water uit een tank, rivier of 
bron aanzuigen. Bovendien zijn ze de ideale oplossing voor het reinigen van 
landbouw- of constructiematerieel midden in het veld of op een bouwplaats.

Het dieselmodel is uitgerust met een Yanmar 10 PK-motor, ook zeer bekend 
om dezelfde voordelen als hierboven vermeld en voorzien van een elektrische 
startfunctie. Alle motoren hebben een beveiligingsfunctie voor uitschakeling bij 
een laag oliepeil. De motorpompen kunnen met een optionele toerentalregeling 
worden uitgevoerd om het geluidsniveau te verlagen, wanneer de machine 
stationair draait.

Voor zware omstandigheden 
waar geen elektriciteit 
aanwezig is

POSEIDON 5 PE & DE 
POSEIDON 7 PE 

TECHNISCHE GEGEVENS POSEIDON 5-59PE POSEIDON 5-64PE+ POSEIDON 7-61PE+ POSEIDON 5-54DE

Pompdruk (bar/MPa) 250/25 250/25 220/22 195/19.5

Reinigingsimpact (kg/kracht) 5.9 6.4 6.1 5.4

Watercapaciteit Qmax/Qiec (l/u) 1000/930 1050/1000 1120/1010 1000/950

Watertoevoertemperatuur (˚C) 60 60 85 60

Pomp (tpm) 3400 / 3400 3500 / 1750 3400 / 1450 3400 / 1450

Afmetingen L x B x H (mm) 1041 x 646 x 635 1067 x 686 x 660 750 x 680 x 850 750 x 680 x 850

Gewicht (kg) 49 72 88.3 110

Brandstofverbruik (l/u) 4.2 4.2 4.2 2.4

Motoraandrijving (PK) 13 13 13 10

Motortype HONDA GX390 HONDA GX390 HONDA GX390 Yanmar L200 DE

Aanzuighoogte droog/nat (m) - / 2.5 - / 2.5 - / 2.5 - / 2.5

Nozzelgrootte 0370 0400 0500 0530

KENMERKEN     

Plunjers / aantal plunjers Keramiek / 3 Keramiek / 3 Keramiek / 4 Keramiek / 3

Direct aangedreven ·

Riemaangedreven ·

Automatische toerentalregelaar · ·

Pneumatische wielen 2 2 2 (+2 zwenkwielen) 2 (+2 zwenkwielen)

Waterregeling op pomp · · ·

Reinigingsmiddeleninjector · · · ·

By-pass beveiliging · · · ·

STANDAARD TOEBEHOREN     

Hogedrukslang (10 m) 301002275 [DN6] 101405770 [DN8] 101405770 [DN8] 101405770 [DN8]

Ergo 2000 pistool (scharnierend) 106403122 106403122 106403122 106403122

Ergo snelkoppeling 101119496 101119496 101119496 101119496

Waterinlaatkoppeling 32541 61369 61369 61369

FlexoPower Plus lans zonder nozzel 106402282

TornadoPlus lans zonder nozzel 106403011 106403011 106403011

TornadoPlus nozzel 101119737 101119738 101119741 101119742

ARTIKELNUMMER 106174805 106174806 106174807 106174740
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TECHNISCHE GEGEVENS NEPTUNE  
5-46 PE

NEPTUNE  
5-54 PE

NEPTUNE  
5-85 PE

NEPTUNE  
7-61 PE

Pompdruk (bar/MPa) 200/20 220/22 240/24 220/22

Reinigingsimpact (kg/kracht) 4.6 5.4 8.5 6.1

Watercapaciteit Qmax/Qiec (l/u) 870/810 1000/900 1450/1350 1120/1010

Watertoevoertemperatuur (˚C) 40 40 40 40

Pomp (tpm) 1775 1700 1570 1775

Watertemperatuur (water/stoom) (˚C) 90/150 90/150 90/150 90/150

Brandstofverbruik, brander (diesel), ∆T=45˚C (kg/u) 4.2 4.7 7 5.6

Brandstofverbruik, motor (benzine), ∆T=45˚C (kg/u) 3.1 3.5 6 3.5

Brandstof,  brander/motor Diesel/Petrol Diesel/Petrol Diesel/Petrol Diesel/Petrol

Geïntegreerde brandstoftank voor de brander / motor (l) 57 / 6.1 57 / 6.1 57 / 20 57 / 6.1

Motortype en motoraandrijving (PK) HONDA GX 340, 11 HP HONDA GX 390, 13 HP HONDA GX 630, 24 HP HONDA GX 390, 13 HP

Afmetingen L x B x H (mm) 780 x 970 x 1000 780 x 970 x 1000 910 x 1130 x 1050 780 x 970 x 1000 

Gewicht (kg) 208 208 260 210

Nozzelgrootte 0400 0450 0650 0500

KENMERKEN    

Plunjers / aantal plunjers Keramiek / 3 Keramiek / 3 Keramiek / 3 Keramiek / 4

Vlamsensor  ·  ·  ·  ·

Elektrische start/stop  ·  ·  ·  ·

Beveiliging uitlaatgastemperatuur  ·  ·  ·  ·

Oliegebrekbeveiliging  ·  ·  ·  ·

Wielen  ·

STANDAARD TOEBEHOREN    

Hogedrukslang (15 m) 301001100 [DN8] 301001100 [DN8] 1402064 [DN10] 301001100 [DN8]

Ergo 2000 pistool (scharnierend) 106403122 106403122 106403122 106403122

Waterinlaatkoppeling 61369 61369 61369 61369

TornadoPlus lans zonder nozzel 106403010 106403010 106403010 106403010

TornadoPlus nozzel 101119738 101119740 101119746 101119741

ARTIKELNUMMER 106239510 106239515 106239540 106239530

NEPTUNE PE heeft meerdere modellen benzine-aangedreven 
warmwaterhogedrukreinigers voor professioneel gebruik. Deze 
hogedrukreinigers worden aangedreven door een benzinemotor en kunnen 
water aanzuigen uit een tank, rivier of bron. Ze zijn volledig onafhankelijk 
van stroomvoorzieningen en normale waterbronnen. Bij uitstek geschikt voor 
volledig autonoom gebruik in de bouw, landbouw, industriële segmenten 
of door schoonmaakbedrijven. Bovendien beschikt de machine over een 
gebruiksvriendelijk bedieningspaneel. Daarnaast zijn er ook versies met een 
hoger waterverbruik of hogere druk te verkrijgen. 

Hoge prestaties en productiviteit 
– met een ruim assortiment

NEPTUNE 5-54 PE

0             Gebruik in uren per dag           8+
Aanbevolen voor het gebruik in uren per dag.

NEPTUNE 5 PE 
NEPTUNE 7 PE 
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TECHNISCHE GEGEVENS NEPTUNE  
5-51 DE

NEPTUNE  
7-66 DE

NEPTUNE  
7-72 DE

Pompdruk (bar/MPa) 200/20 200/20 220/22

Reinigingsimpact (kg/kracht) 5.1 6.6 7.2

Watercapaciteit Qmax/Qiec (l/u) 1020/900 1200/1140 1300/1200

Watertoevoertemperatuur (˚C) 40 40 40

Pomp (tpm) 1485 1750 1630

Watertemperatuur (water/stoom) (˚C) 90/150 90/150 90/150

Brandstofverbruik, brander (diesel), ∆T=45˚C (kg/u) 4.7 6.5 6.8

Brandstofverbruik, motor (diesel), ∆T=45˚C (kg/u) 2.2 3.5 3.5

Brandstof,  brander/motor Diesel/Diesel Diesel/Diesel Diesel/Diesel

Geïntegreerde brandstoftank voor de brander / motor (l) 57 / 5.5 57 57

Aandrijfbron en motoraandrijving (PK) YANMAR L100 AE-DE, 10 HP Ruggerini, 16 HP Mitsubishi S3L2, 16 HP

Afmetingen L x B x H (mm) 780 x 970 x 1000 910 x 1130 x 1050 910 x 1130 x 1050

Gewicht (kg) 220 315 510

Nozzelgrootte 0450 0650 0640

KENMERKEN   

Plunjers / aantal plunjers Keramiek / 3 Keramiek / 4 Keramiek / 4

Beveiliging tegen oververhitting  ·  ·

Thermische beveiliging  ·

Vlamsensor  ·  ·  ·

Elektrische start/stop  ·  ·  ·

Beveiliging uitlaatgastemperatuur  ·  ·  ·

Oliegebrekbeveiliging  ·  ·  ·

Wielen  ·

STANDAARD TOEBEHOREN   

Hogedrukslang (15 m) 301001100 [DN8] 1402064 [DN10] 1402064 [DN10]

Ergo 2000 pistool (scharnierend) 106403122 106403122 106403122

Watertoevoerkoppeling 61369 61369 61369

TornadoPlus lans zonder nozzel 106403010 106403010 106403010

Tornadao Plus nozzel 101119740 101119746 101119745

ARTIKELNUMMER 106239610 106239630 106239635

●  Standard feature
* Universal brass coupling

NEPTUNE DE heeft meerdere modellen diesel aangedreven 
warmwaterhogedrukreinigers voor professioneel gebruik. Deze 
hogedrukreinigers worden aangedreven door een dieselmotor en kunnen 
water aanzuigen uit een tank, rivier of bron. Ze zijn volledig onafhankelijk van 
stroomvoorzieningen en normale waterbronnen. Bij uitstek geschikt voor alle 
reinigingswerkzaamheden in de bouw of de landbouw.

Aftappen van olie uit de motor en pompen, kan op een eenvoudige manier. 
Deze hogedrukreinigers beschikken over een beveiliging tegen een laag oliepeil. 
Dit beschermt de pomp tegen drooglopen, waardoor de servicekosten laag 
blijven.

NEPTUNE 5 DE 
NEPTUNE 7 DE 

0             Gebruik in uren per dag           8+
Aanbevolen voor het gebruik in uren per dag.

NEPTUNE 5-51 DE

Volledig onafhankelijk van 
stroomvoorzieningen en 
normale waterbronnen
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Nilfisk-ALTO is niet alleen bekend om efficiënte en innovatieve, elektrisch aangedreven hogedrukreinigers. Het aanbod van Nilfisk-
ALTO wordt ook aangevuld door een groot assortiment benzine- en dieselaangedreven units - zowel voor warm als koud water.

De onafhankelijkheid van een stroomvoorziening van benzine en diesel aangedreven motoren wordt gecombineerd met de kenmer-
ken robuustheid en duurzaamheid van Nilfisk-ALTO. Deze hogedrukreinigers leveren langdurige en efficiënte reinigingsoplossingen 
voor een grote reeks toepassingen.

Het grote voordeel van deze machines is dat ze volledig onafhankelijk zijn van de gebruikelijke stroomvoorzieningen - en zelfs van 
normale waternetwerken. Dit biedt natuurlijk een grote flexibiliteit in gebruik. De hogedrukreinigers worden aangedreven door een 
benzine- of dieselmotor en kunnen water uit een tank, rivier of bron aanzuigen. Ze zijn de ideale oplossing voor het reinigen van 
landbouw- of constructiematerieel midden in het veld of op een bouwplaats.

In het assortiment zijn motoren beschikbaar van 5 tot 24 PK, afhankelijk van de modellen! Prestaties variëren van 150 tot 250 bar 
en van 620 tot 1450 l/u – en dat is slecht nieuws voor zelfs het meest vastzittende vuil!

Alle NEPTUNE PE- en DE-modellen zijn uitgerust met het innovatieve en efficiënte EcoPower-boilersysteem, reeds goed bekend uit 
het elektrisch aangedreven assortiment. De boiler waarborgt efficiency-percentages > 92%. Dat betekent minder brandstofverbruik 
en lagere brandstofkosten. Tegelijkertijd verzekert de grote kracht van de boiler een snelle opwarming van het water tot de hoogste 
temperaturen.

Optimale prestaties
en robuustheid - 

volledig onafhankelijk 
van stroom-

voorzieningen

POSEIDON PE/DE – belangrijkste verkooppunten 

• Chemicaliëninjector lage druk.
• Robuust luchtvaartaluminiumframe.
• Thermische by-pass als beveiliging tegen beschadiging 

van de pomp, wanneer deze werkt met een gesloten 
spuitpistool.

• Varianten met riemaandrijving waar laag pomptoerental is 
vereist.

• Robuust design met sterk frame, grote, pneumatische 
wielen.

• Snelkoppelconcept. Tornado nozzel biedt een optimale 
en efficiëntere reiniging. Hogere prestaties dan bij 
oude modellen voor zware taken in de bouw- en 
constructiebranche.

• Gebruiksgemak - gemakkelijk op te tillen en te 
transporteren.

• Lagere exploitatiekosten met het nieuwe assortiment dat 
zich richt op druk in plaats van op waterverbruik. 

NEPTUNE PE/DE – belangrijkste verkooppunten 

• Krachtig verwarmingssysteem.
• Volledig keramische plunjer pomp.
• Gemakkelijke toegang tot de schakelkast.
• Dubbele lanshouder.
• Optillen met een vorkheftruck.
• Urenteller.
• Robuust stalen chassis en frame.
• EcoPower-boiler met > 92% efficiency.
• Ergonomisch concept accessoires.
• Antikalk-/watertank als optie.
• Optionele wielset.
• Elektrisch startsysteem voor gemakkelijk opstarten zonder 

inspanning.
• Laag toerental pomp.
• Beveiliging tegen laag oliepeil.
• Vlamsensor en uitlaatgastemperatuur beveiliging.
• Beveiliging pomptemperatuur (behalve NEPTUNE 5-51 DE).
• Thermische by-pass op de NEPTUNE 5-51 DE.
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Slanghaspel – POSEIDON PE
Voor het makkelijk opbergen van de hoge-
drukslang en bescherming tegen schade. Voor 
15m DN8 slang of 20m DN6 slang. Inclusief 
0,7 m aansluitslang.

Zandfilter
Een extra zandfilter is een must in de bouw 
en landbouw. Het beschermt de pomp tegen 
schade door zand en vuildeeltjes. De zand-
filters zijn een essentieel onderdeel voor het 
beschermen van de pomp door zand en vuil in 
het water. 

Rioolreinigingsslang
Het ontstoppen van het riool, toiletten en 
pijpen is kinderspel met deze eenvoudig te 
gebruiken rioolreinigingsslang.

PowerSpeed Vario Plus lans
De PowerSpeed Plus lans biedt meerdere voor-
delen. De roterende sproeikop verhoogt de 
schoonmaakprestaties over grotere oppervlak-
ken. De regelbare druk zorgt ervoor dat u met 
hogedruk kan reinigen, maar ook kan spoelen 
en schoonmaakmiddel kan toevoegen. 

Zandstraalkit
De zandstraalkit is ideaal voor het verwijderen 
van graffiti of oxidatie van hout, glas, metaal 
of beton en de renovatie van meer gevoelige 
oppervlakken. – Ecologisch.

Wateraanzuigsysteem
Het wateraanzuigsysteem is ideaal voor het 
legen van ondergelopen kelders, tanks of 
zwembaden. Het kan tot 20 mm slib, vuil, 
zand, stenen, algen, etc. aanzuigen. 

Optimaliseer uw hogedrukreiniger voor uw specifieke reinigingstaak met onze talloze accessoires en hulpstukken. Met de juiste 
accessoires kunnen veel reinigingstoepassingen sneller en gemakkelijker worden uitgevoerd. Bepaalde speciale lansen zijn ontwor-
pen voor het uitvoeren van specifieke reinigingstaken - om bijvoorbeeld bij hoge of moeilijk toegankelijke plaatsen te komen. Waar 
apparatuur en oppervlakken zijn beschadigd of moeten worden vernieuwd en waar graffiti, roest of alleen oude verfresten moeten 
worden verwijderd.

Verhoog de productiviteit van 
uw hogedrukreiniger

Eenvoudige korte lans & korte dubbele 
lans
Deze lansen maken het mogelijk de water-
stroom en -druk te regelen, als u dicht bij het 
oppervlak werkt. 

Armex natstraalkit
De Armex natstraalkit maakt het makkelijk 
om verf of graffiti te verwijderen, zonder 
het oppervlak te beschadigen. Deze kit kan 
gebruikt worden bij het verwijderen van rook-
schade of ander vuil, zodat u bijvoorbeeld de 
wanden opnieuw kunt verven. De kit is ideaal 
voor het verwijderen van roest van metaal en 
bij renovatie van meer gevoelige oppervlak-
ken. – Ecologisch.

Verstraallans
De verstraallans is een speciale lans die er voor 
zorgt dat de waterstraal op een afstand van 
2-3 meter nog even krachtig is. 
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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.

Onafhankelijkheid, 

flexibiliteit en kracht = 

nietelektrisch aangedreven 

hogedrukreinigers 

meets

works for you

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


