
POSEIDON 2



Afneembare en geïntegreerde
tank voor schoonmaakmiddel
voor een eenvoudig vervoer
en eenvoudig bijvullen met  
het schoonmaakmiddel.

De ideale machine voor het dagelijkse schoonmaakwerk

De reeks POSEIDON 2 is bedoeld voor het minder intensieve gebruik en verwijderen
van lichte vervuiling. Deze mobiele machine combineert ergonomie met een goede
reinigingsprestatie.

De machine biedt u uitstekende schoonmaakprestaties, professionele spuitgarnituur/
spuit-uitrusting en goede opbergmogelijkheden.

Samengevat: De POSEIDON 2 serie biedt perfecte ergonomie en reinigingskracht.
De POSEIDON 2 serie biedt de juiste machine voor het verwijderen van lichte
vervuiling en is uitermate geschikt bij minder intensief gebruik.

De POSEIDON 2 is voorzien van veelzijdige en eenvoudig te gebruiken
mogelijkheden:
• Automatische start/stop
• Regulering van de waterhoeveelheid
• Verstelbare handgreep
• Ergonomisch en gebruiksvriendelijk
• Ergo 2000 pistool
• Messing cilinderkop
• Axiale pomp
• 15 m DN6, met staal versterkte HP-slang (XT-modellen)
(het standaardmodel heeft een slang van 10 m)
• Reinigingsmiddelen injekteur met doseermogelijkheid
• Afneembare geïntegreerde reinigingsmiddeltank (2 l)
• Regulering van de waterstroom op alle modellen
• FlexoPower Plus lans met HP-mondstuk
• Slanghaspel op de XT-modellen
• TurboHamer Plus-lans op de XT-modellen

De twee lanshouders maken het
wisselen tussen de lansen heel
eenvoudig en bieden uitstekende
opbergmogelijkheden.

In combinatie met het compacte 
ontwerp neemt de machine minder 
opslagruimte in, omdat de grootte van 
de aluminium telescopische handgreep 
bij het opruimen naar binnen geduwd 
kan worden.

Automatische start/stop. De motor  
stopt bij het loslaten van de spuit- 
pistool. Dit bespaart energie en  
verlaagt het geluidsniveau.  
Het spaart geld uit en verhoogt  
het comfort van de gebruiker.

De POSEIDON 2 biedt uitstekende
schoonmaakprestaties, met
professionele spuitapparatuur.



• Ergo 2000 pistool
Professioneel spuitpistool met
een ergonomisch ontwerp dat
de lijn van de arm volgt om de
belasting en de vermoeidheid
van de pols te beperken.

• Slanghaspel en lanshouders
Eenvoudig vervoer, opslag en
bescherming.

• Kabelhouders
Voor een eenvoudige opslag van
het snoer als deze niet in gebruik
is. Een van de haken is draaibaar
zodat het snoer eenvoudiger
loskomt.

• FlexoPower Plus-lans
Eenvoudige lans met een
hoge- en lagedruk nozzel voor
koudwatermodellen met een
lagedruk injectie van het
schoonmaakmiddel.
In de FlexoPower Plus-lans
is een nieuw en verbeterd
lagedruk sproeibeeld in de
nozzel ingebouwd.

• Tornado Plus nozzel
Uit tests blijkt dat deze nozzel
ongeveer 75 % efficiënter is dan
de gebruikelijke nozzel en als
gevolg van de specifieke interne
geometrie die een veel
geconcentreerder spuitpatroon
oplevert.
Verbeterd schoonmaakeffect =
kortere schoonmaaktijd.

• Gardena-aansluiting.

• TurboHamer Plus-lans voor een
beter schoonmaakresultaat.

• Compact ontwerp.
Ideaal voor het vervoer.

Voor gebruik in:
• Kleine boerderijen
• Voertuigen en vervoer
• Winkeliers



Modellen en specificaties

Aan informatie of illustraties in deze brochure kunnen geen aanspraken worden ontleend. Technische gegevens, ontwerp en apparatuur kunnen worden gewijzigd.
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Nilfisk-ALTO is onderdeel van Nilfisk-Advance, een van de
voornaamste fabrikanten en leveranciers 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 verte-
genwoordigd in meer dan 100 landen. Wij hebben fabrieken
in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa en Azië en wereld-
wijd meer dan 5000 werknemers. In 2009 bedroeg onze
wereldwijde omzet 690 miljoen euro. 

Wij leveren hogedrukreinigers, stof- waterzuigers en schrob-
veegmachines van hoogwaardige kwaliteit ten behoeve van de
schoonmaakbranche en de agrarische-, automotive-, bouw- en
de industriële sector. Wij geloven in duurzame en opbou-
wende relaties met onze klanten, leveranciers en medewerk-
ers. Dankzij onze markt- en klantgeoriënteerde focus blijven
wij continu in ontwikkeling met innovaties en optimalisatie van
onze professionele reinigingsmachines: innovatieve, betrouw-
bare en concurrerende producten die de eindgebruiker bij zijn
werkzaamheden optimaal ondersteunen.

Technische gegevens Poseidon 2-22 xT Poseidon 2-25 xT Poseidon 2-29 Poseidon 2-29 xT

Pompdruk (bar/MPa) 120/12 140/14 160/16 160/16

Reinigingsimpact (kg/kracht) 2.2 2.5 2.9 2.9

Waterstroom, Qmax/Qiec (l/u) 520/470 610/540 600/570 600/570

Max. inlaattemperatuur (ºC) 60 60 60 60

Pomp (RPM) 2800 2800 2800 2800

Afmetingen L x B x H (mm) 394 x 391 x 955 210 x 250 x 450 210 x 250 x 450 210 x 250 x 450

Gewicht (kg) 27.1 28.1 27.1 28.1

Stroomverbruik (kW) 2.3 2.9 3.3 3.3

Spanning/Fase/Frequentie/Stroom (V/~/Hz/A) 230/1/50/10 230/1/50/12.6 230/1/50/14.5 230/1/50/14.5

Elektrokable (m) 5 5 5 5

Aanzuighoogte droog (m) 0.5 0.5 0.5 0.5

Sproeiergrootte 0350 0370 0370 0370

KenmerKen   

Plunjers / aantal plunjers RVS / 3 RVS / 3 Keramische coating / 3 Keramische coating / 3

Automatische start/stop  •  •  •  •

Drukregeling  •  •  •  •

Extra slang en draaiende jetlans  •  •  •

Reinigingsmiddeleninjekteur met dosering  •  •  •  •

Reinigingsmiddelentank, 2 l  •  •  •  •

Haspel  •  •  •

sTAndAArd ToeBehoren   

Hogedrukslang (DN6) 6528613 [15 m] 6528613 [15 m] 301002275 [10 m] 6528613 [15 m]

Ergo 2000 pistool 106403122 106403122 106403122 106403122

Ergo snelkoppeling 101119496 101119496 101119496 101119496

Watertoevoerkoppeling 32541 32541 32541 32541

FlexoPower Plus lans zonder HP-nozzel 106402282 106402282 106402282 106402282

TurboHamer Plus lans met HP-nozzel 106403001 106403001 106403001

Tornado Plus nozzle 101119736 101119737 101119737 101119737

ArTiKeLnUmmer 128470136 128470135 128470140 128470138

Poseidon 2
• Ergonomisch en compact ontwerp.
• Ergo-toebehorenconcept voor een optimaal gebruikers-

comfort.
• Voor laag intensief gebruik en semi-professioneel gebruik.
• Axiale pomp.
• Messing cilinderkop.
• Afneembare, geïntegreerde reinigingsmiddelentank.
• Met staal versterkte hogedrukslang.

exTrA voor de Poseidon 2 xT
• Twee lansen.
• 15 m slang.
• Haspel.

Verdeeld door: 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

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


