
STATIONAIRE INSTALLATIES
– why cOmpROmISE
Voor elke reinigingsbehoefte
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ALphA BOOSTER,  
bespaart tijd op reiniging

De ALphA BOOSTER serie, hogedrukslang aansluiten 
en direct reinigen

ALPHA BOOSTER is eenvoudig in gebruik, besparen tijd, geld en 
nemen minder ruimte in beslag:

• Het compacte ontwerp, maakt de montage zeer eenvoudig.

• Op de reinigingsunit kan een leidingsysteem worden 
   aangesloten, met meerdere aftappunten, zodat er op 
   verscheidene locaties gereinigd kan worden.

• Er zijn minder elektrische aansluitingen  en de machine hoeft
   nooit meer te worden verplaatst: de unit is altijd direct klaar 
   voor gebruik – u sluit de slang aan en kunt aan de slag.

• Extra hygiëne: een stationair hogedrukreiniger hoeft niet 
   in de onmiddellijke nabijheid van de reinigingslocatie 
   geplaatst te worden zodat er op die plaatsen, waar een grote 
   voorzichtigheid geboden is, een betere hygiëne gegarandeerd kan 
   worden.  

• 1450 tpm motorpompunit voor een lange levensduur en een laag 
geluidsniveau.

• De  roestvrij stalen kast is standaard op de ALPHA BOOSTER 5  
en 8 (ook verkrijgbaar als optie op de 3-serie.)

•De ALPHA BOOSTER wordt compleet geleverd met spuitpistool, 
hogedruklans en slang– de installatie is klaar voor gebruik.

De ALPHA BOOSTER bestaat uit een complete reeks van 230V  
en 400V. Uitermate geschikt voor het reinigen van stallen,  
garagebedrijven, slachthuizen, bakkerijen en zwembaden. 

De ALPHA BOOSTER kan bovendien met een breed assortiment 
toebehoren  worden uitgevoerd. Toebehoren voor het reinigen van 
vloeren, oppervlakken, leidingen en machines – raadpleeg de catalogus 
voor informatie. 

ALPHA Booster
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ALphA BOOSTER,  
bespaart tijd op reiniging

De ALPHA Booster 5 kan worden uitgevoerd met een afstandsbediening, muntkasten 
en 1 of  2 soorten reinigingsmiddelen die elektronisch geactiveerd kunnen worden. Laat 
u hierover informeren door één van de specialisten van Nilfisk-ALto.

TECHNISCHE GEGEVENS AlpHA  
booSTEr 3-26

AlpHA  
booSTEr 3-41

AlpHA  
booSTEr 5-49

AlpHA  
booSTEr 8-103 bASIC

Pompdruk (bar/MPa) 135/13,5 180/18 180/18 180/18

Reinigingsimpact) 2,6 4,1 4,9 10,3

Water capaciteit Qmax/Qiec (l/u) 600/570 825/750 970/900 2000/1950

Watertoevoertemperatuur, max. (°C) 50-60 50-60 50-60 50/60

Aantal plunjers 3 3 3 3

Keramische plunjers • • • •

Pomp (TPM) 1450 1450 1450 1450

Afmetingen LxBxH (mm) 560 x 350 x 370 560 x 350 x 370 643 x 357 x 365 655 x 425 x 467

Gewicht (kg) 39 39 48 76

Stroomverbruik (kW) 3,3 5,2 6,9 12,0

Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A) 230/1/50/13,5 400/3/50/9,9 400/3/50/12,5 400/3/50/21

RVS kast • •

Elektrokabel (m) 5 5 5 5
Automatisch stand-by

Sproeiergrootte 0370 0400 0500 1100

STANDAArD ToEbEHorEN

Hogedrukslang 301002275 301002275 1405569 6101766

Pistool Ergo 1000 301002410 301002410 301002410

Pistool Ergo 3000 106402190

Ergo koppelingskit 101119496 101119496 101119496 101119496

FlexoPower 3000 lans 106402141 106402141 106402141 106402141
Tornado Plus sproeier 101119737 101119738 101119741 101119754

ArTIKElNUMMEr 107361115 107361130 107361230 107361330
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UNO en DUO BOOSTERS zijn hogedrukreinigers met 
1 (UNO) of 2 (DUO) pompen voor de meest krachtige 
reinigingstoepassingen. De UNO en DUO BOOSTERS  
zijn ontwikkeld voor de dagelijkse en intensieve  
reiniging (bijvoorbeeld meer dan 8 uur.) 

De voordelen van de UNo en DUo booSTEr
• De RVS kast is eenvoudig en snel te reinigen 
• De machines zijn eenvoudig in het onderhoud, dus kostenbesparend.
• De machines zijn gebruiksvriendelijk dankzij een enkele start/stop 
knop – zet de machine aan en begin met uw reinigingswerkzaamheden.
• Stationaire installaties hoeven niet verplaatst te worden. Ideaal voor 
ruimtes waar het reinigen altijd op dezelfde locatie plaatsvindt. 

F UNO BOOSTER:

Voor toepassingen met één 

gebruiker: er is een sterke 

waterstroom dus geschikt 

voor om- en afspoelen. 

DUO BOOSTER: E
Voor toepassingen voor één of  twee gebruikers.  

De DUo Booster 7-serie regelt automatisch het starten 

en stoppen van de motorpomp. Dit voorkomt onnodige 

slijtage van de pompen en motoren en verlengt zo de 

duur van uw reinigingsinstallatie.

UNo booSTEr

UNO en DUO BOOSTER, flexibel, 
betrouwbaar en altijd gebruiksklaar.

TECHNISCHE GEGEVENS UNo booSTEr UNo booSTEr ExTENDED DUo booSTEr DUo booSTEr 7-121

Pompdruk (bar/MPa) 160/16 160/16 160/16 180/18

Reinigingsimpact) 5,7 5,7 11,4 12,1

Water capaciteit Qmax/Qiec (l/u) 1200/1120-540 1200/1120-540 2400/2240-1120 2400/2230-1115

Watertoevoertemperatuur, max. (°C) 70 70 70 70

Aantal plunjers 4 4 4 4

Keramische plunjers • • • •

Pomp (TPM) 1450 1450 1450 1450

Pomp 1 1 2 2

Afmetingen LxBxH (mm) 370x700x500 370x700x500 370x800x900 370x800x900

Gewicht (kg) 81 81 160 160

Stroomverbruik (kW) 6,7 6,7 13,5 16,4

Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A) 400/3/50/12 400/3/50/12 400/3/50/24 400/3/50/27

RVS kast • • • •

Elektrokabel (m) 4 4 4 4

Sproeiergrootte 0640 0640 0640 0640

ArTIKElNUMMEr 107340030 107340130 107340230 107340430
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DUo booSTEr

c3 Kwaliteitspomp
De C3-pomp ontwikkelt door Nilfisk-ALTO is uitgerust met 
4 keramische plunjers en 1450 tpm-motor heeft een 
uitzonderlijk lange levensduur. Bovendien kan de C3-pomp 
water tot 70°C, aangevoerd krijgen waardoor deze 
koudwatermachine met warm water kan worden gebruikt, 
bijvoorbeeld om te ontvetten. 

De C3 pomp is reeds een begrip geworden in de markt.
Vijfentwintig jaar geleden is de pomp ontwikkeld en 
geproduceerd en heeft haar duurzaamheid en kwaliteit 
ruimschoots bewezen. 

De voordelen van de C3 pomp:
• RVS kleppen 
• Messing cilinderkop
• Gesloten oliesysteem– de olie hoeft alleen bij een 
 onderhoudsbeurt vervangen te worden
• Door het geïntegreerde filter in de pompkop kan er 

geen vuil in de pomp binnendringen
• Oliegebrekbeveiliging. De sensor stopt de pomp voordat 
 hij droogloopt – de levensduur wordt zo verlengd
• Geïntegreerde flow sensor – bescherming tegen het 
 drooglopen van de pomp
• Krachtige, geïntegreerde motor met dubbele
 thermosensors

Nilfisk-AlTo biedt oplossingen op maat. 
Elke UNO en DUO-machine kan “standaard” geleverd worden, of 
in de fabriek met een aantal opties worden uitgebreid, zodat de 
stationaire reinigingsinstallatie geheel aan uw wens voldoet. 

STANDAArD ToEbEHorEN UNo/DUo booSTEr

Elektrokabel (m) 4

Automatisch stand-by V

Keramische plunjers V

Roestvrijstalen corrosie V
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▲ Duurzaam materiaal 
Om aan de eisen van de industrie te voldoen 
wat betreft een lange levensduur, zijn de kast, 
het frame, de watertank en de waterdoorgang 
geconstrueerd uit zeer duurzaam RVS en andere 
non-corroderende materialen. De tank bevat 
een “type A” beluchting volgens de Europese 
waterleidingvoorschriften.

▲ optimale watertank 
De watertank heeft een warm- en 
koudwaterinvoer waardoor de optimale  
– vooraf ingestelde temperatuur – bij aanvang 
van het reinigingswerk beschikbaar is.

DELTA BOOSTER, dé reinigings- 
installatie voor optimale hygiëne 

De DELTA BOOSTER is hét reinigingssysteem, ontworpen om in alle 
industriële omgevingen gebruikt te worden. Het is mogelijk om met zes 
personen gelijktijdig te werken.

E Eenvoudig ontwerp
De RVS kast is snel en zeer  
eenvoudig te reinigen.

H ruimtebesparend
Omdat de ruimte vaak beperkt is, is de  
Nilfisk-ALTO DELTA BOOSTER zo ontworpen 
dat hij zo weinig mogelijk ruimte inneemt. 

H optionele montage
De watertank, kan desgewenst 
aan de linker- of rechterzijde 
van de machine worden 
bevestigd.
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E lansen
Verschillende reinigingstaken 
vragen verschillende water-
hoeveelheden en druk. Door 
het gebruik van onze kleur 
gecodeerde lansen kunt u op 
de werkplek het debiet en de 
druk bepalen. Dit biedt u meer 
mogelijkheden én een kortere 
reinigingstijd.

E pomp – Het hart van 
de machine
De pomp heeft een gesloten 
oliesysteem, de olie hoeft 
alleen bij een onderhoudsbeurt 
vervangen te worden. Dankzij de 
sensor stopt de pomp voordat 
hij droogloopt - de levensduur 
wordt zo verlengd.

E regelsysteem
Individuele besturingsvereisten 
kunnen uiteenlopen. De regeling 
is snel aan te passen om aan 
specifieke omstandigheden 
te voldoen, waardoor de 
werkdruk bijvoorbeeld aan de 
reinigingstoepassing kan worden 
aangepast en er indien nodig 
een systeemcontrole geboden 
kan worden.

H onderhoudsvriendelijk
Dankzij de grote en volledig verwijderbare toegangs- 
deur is de machine gemakkelijk toegankelijk voor  
een onderhoudsbeurt.
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Aan de hand van het schema op de rechterzijde van deze bladzijde 
kunt u aan de hand van de gewenste combinatie van watervolume 
en pompdruk de juiste lans selecteren. Wanneer u bijvoorbeeld een 
lans met een witte codering gebruikt, kan er bijvoorbeeld een druk 
van 20 bar worden bereikt. 
Bij alle aftappunten kunnen 
verschillende niveaus geselecteerd 
worden zonder dat de pompdruk 
aangepast hoeft te worden.

Technische specificatiesvan de DELTA BOOSTER

Algemene kenmerken

Schema voor gewenste druk en bijhorende lans

1) 3 x 230 V, 50 Hz   2) 3 x 400 V, 50 Hz   3) 3 x 440 V, 60 Hz,   4) 3 x 415 V, 50 Hz

Max. waterstroom  (l/u) 3120 4160 5200 6230

Stroomsterkte (A) 621) 352)

323) 324)
831) 472)

423) 424)
1041) 582) 

533) 534) 
1251)  702)

643) 644)

Max. vermogen (kW) 20.1 26.8 33.5 40.2
Gewicht (kg) 300 350 400 450

WATErGEGEVENS

Max. werkdruk (bar/MPa) 160/16

Min. werkdruk (bar) 20

Reinigingsdruk aanpasbaar Ja

Capaciteit watertank(l) 80

Max. inlaattemperatuur van het water °C 80

Watertemperatuur aanpasbaar Ja

Koudwateraansluiting Ø (BSP) 1"

Warmwateraansluiting Ø (BSP) 1"

ElEKTrISCHE GEGEVENS

Bedieningspaneel Op machine

Bedieningspaneel kast IP 55 roestvrij staall

Controlespanning veiligheidsspanning 24 V AC

AlGEMENE GEGEVENS

Constructie Roestvrij staal

Uit te breiden Ja

Motortemperatuur- en stroombegrenzing Ja

Watertemperatuur regelbaar Ja

Bescherming in geval van weinig water Ja

Bescherming in geval van een gesprongen pijp Ja

Urenteller Ja

Veiligheidsklare Ja

Display voor foutdiagnose Ja

Vochtresistentieklasse (totaal) IP 45

Afmetingen mm (L x B x H) 715 x 790 x 1800

lANS poMpDrUK
(bAr)

WATErCApACITEIT 
(WATEr l/U)

bENoDIGD AANTAl 
poMpEN

100 bar       160 bar 100 bar       160 bar 100 bar      160 bar

Wit 20 l 27 1020 1020 1 1

Zwart 20 l 27 1920 2100 2 2

Bruin 40 l 50 960 1020 1 1

Groen 40 l 53 1920 1980 2 2

Blauw 60 80 960 1020 1 1

Rood 60 80 1520 1620 1.5 1.5

Oranje 80 107 1020 1020 1 1

Geel 80 107 1620 1560 1.5 1.5

Zilver 114 152 1020 1020 1 1
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meerdere reinigingsplaatsen 
mogelijk

De aanleg van een goede reinigingsinstallatie biedt gebruikers meerdere aftappunten en maakt het gebruik van reinigings- 
middelen en desinfectiemiddelen per locatie mogelijk. Wanneer u van het ene naar het andere reinigingspunt gaat, ontkoppelt  
u slechts de hogedrukslang en het pistool om naar het volgende punt te gaan.

Een ander groot voordeel is dat de reinigingsinstallatie kan worden geplaatst waar u wilt.
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SOLAR BOOSTER, de stationaire hoge-
drukreiniger voor zware toepassingen

Diesel-, gas-  
of electrisch 
verwarmd
De SOLAR BOOSTER 5-serie is aange- 
past aan algemeen gebruik in de 
industrie, geschikt voor het reinigen 
van voertuigen en zeer geschikt voor 
zelfbedieningstoepassingen. 

De SOLAR BOOSTER 7-serie is optimaal 
voor lastige en intensieve reinigings-
toepassingen in de industrie, transport-  
en voedselindustrie. De krachtige 
C3-pomp, die in de 7-serie gebruikt  
wordt, staat garant voor een lange 
levensduur en lage servicekosten.

SOLAR BOOSTERS zijn uitgevoerd  met 
gegalvaniseerde stalen frames en kasten, 
voor gemakkelijk onderhoud. Alle 
machines hebben de mogelijkheid tot 
uitbreiding van de regeltechnologie.  
De standaardmachine kan zo eenvoudig  
in de Nilfisk-ALTO fabriek uitgebreid 
worden naar een reinigingsinstallatie  
op maat. 

Dieselverwarmd
Diesel, één van de meest gebruikte 
brandstoffen en eenvoudig verkrijbaar.

Gasverwarmd
Gas, een schone en altijd aanwezige 
brandstof, biedt u een schone verbranding 
en lagere onderhoudskosten dan diesel.

Elektrische verwarmd
Deze hogedrukreinigingssystemen worden 
gebruikt waar de uitlaatgas van diesel of 
aardgas verboden of ongewenst is.

EcoPower Boiler:
efficiency >92%.
Belangrijke besparingen op  
brandstof- en onderhoudskosten

soLAr Booster 5 D

soLAr Booster 7 D 

soLAr Booster 8 D

DIESEl-olIE

TECHNISCHE GEGEVENS SolAr booSTEr 
5-45 D

SolAr booSTEr
5-52 D

SolAr booSTEr 
7-58 D

SolAr booSTEr 
8-103 D

Pompdruk (bar/MPa) 150/15 165/16.5 170/17 180/18

Reinigingsimpact (kg/kracht) 4,5 5,2 5,8 10,3

Waterstroom, Qmax/Qiec (l/u) 1020/900 1100/1000 1200/1110 2000/1900

Max. inlaattemperatuur (°C) 30 30 30 30

Verwarmingsvermogen (kW) 80 80 115 115

Keramische plunjers • • • •

Aantal plunjers 3 3 4 3

Pomp (RPM) 1450 1450 1450 1450

Watertemperatuur, max. (°C) 99 99 99 99

Brandstofgebruik ΔT 45°C (kg/u) 4,3 4,8 4,9 9,4

Afmetingen LxBxH (mm) 700x900x940 700x900x940 700x900x940 700x900x940

Gewicht (kg) 184 189 212 232

Vermogen (kW) 7,5 8,3 8,9 14,1

Spanning/Fase/Frequentie/ 
Stroom (V/~/Hz/A)

400/3/50/14 400/3/50/15 400/3/50/15 400/3/50/24

El. kabel (m) 4 4 4 4

Spuitgrootte 0550 0600 0680 1100

ArTIKElNUMMEr 107370050 107370055 107370070 /
107370075 bE 107370080
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soLAr Booster 

5 / 7 G + 7 GH

soLAr Booster 7 

e18 / 36/ 54H

Nilfisk-ALTO biedt eveneens reinigingsoplossingen 
op maat. De SOLAR BOOSTER machine kan 

standaard geproduceerd worden maar ook worden 
aangepast met een aantal opties om in uw 

specifieke behoeften te voorzien.

Model:

SolAr 
booSTEr

Muntkasten
Overdruk- 

beveiliging

2 x 

reinigings- 

middel

ElECTrIC

TECHNISCHE GEGEVENS SolAr 
booSTEr
7-45 E18H

SolAr 
booSTEr  
7-58 E36H

SolAr 
booSTEr  
7-58 E54H

Pompdruk (bar/MPa) 135/13,5 170/17 170/17

Reinigingsimpact (kg/kracht) 3,8 5,8 5,8

Waterstroom, Qmax/Qiec (l/u) 875/810 1200/1110 1200/1110

Max. inlaattemperatuur (°C) 85 85 85

Verwarmingsvermogen (kW) 18 36 54

Aantal plunjers 4 4 4

Keramische plunjers • • •

Pomp (RPM) 1450 1450 1450

Watertemperatuur, max. (°C) 85 85 85

Watertemperatuur ∆T bij  
volledige stroom (°C)

19 28 42

Afmetingen LxBxH (mm) 700x900x940 700x900x940 700x900x940

Gewicht (kg) 150 156 157

Vermogen (kW) 5,8 + 18 7,5 + 36 7,5 + 54

Spanning/Fase/Frequentie/ 
Stroom (V/~/Hz/A)

400/3/50/35,9 400/3/50/65,3 400/3/50/91,2

Spuitgrootte 0530 0680 0680

ArTIKElNUMMEr 107370260 107370274 107370276

Afstands- 
bedieningen

Reduceer-

m
ondstuk

Veiligheids- 
functie in geval van 

weinig water

1 x reinigings- 
middel

Veiligheids- 

functie voor 

de waterinlaat

GAS

TECHNISCHE GEGEVENS SolAr booSTEr 
5-45 G

SolAr booSTEr 
7-58 G

SolAr booSTEr 
7-52 GH

Pompdruk (bar/MPa) 150/15 170/17 170/17

Reinigingsimpact (kg/kracht) 4,5 5,8 5,2

Waterstroom, Qmax/Qiec (l/u) 1000/900 1200/1110 1200/1110

Max. inlaattemperatuur (°C) 60 60 85

Verwarmingsvermogen (kW) 93 118 60

Keramische plunjers • • •

Aantal plunjers 3 4 4

Pomp (RPM) 1450 1450 1450

Watertemperatuur, max. (°C) 99 99 85

Gasgebruik ΔT (m³/u) 4,5 5,6 5,7

Afmetingen LxBxH (mm) 700x900x1100 700x900x1100 700x900x1100

Gewicht (kg) 186 214 248

Vermogen (kW) 1,4 + 6,1 1,4 + 7,5 0,1 + 6,9

Spanning/Fase/Frequentie/ 
Stroom (V/~/Hz/A)

400/3/50/14 400/3/50/15 400/3/50/12,8

El. kabel (m) 4 4 4

Spuitgrootte 0550 0680 0640

ArTIKElNUMMEr 107370450 107370470 107370490
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Mogelijk wilt u de hygiëne in een slachthuis, keuken of 
verwerkingsfabriek op een hoog niveau houden.

Of bent u geïnteresseerd in het ontvetten van metalen 
onderdelen.

U wilt de laatste schoonmaakhand leggen aan auto's 
aan het eind van het productieproces.

Maar u bent beslist ook geïnteresseerd in het 
optimaliseren van uw schoonmaakproces.

De stationaire hogedrukreinigers van Nilfisk-ALTO 
helpen u daarbij!
 
De machines zijn eenvoudig te installeren. 
Een zorgvuldig voorbereid en geoptimaliseerd 
leidingsysteem zorgt er vervolgens voor dat u  
elk deel van de installatie snel en gemakkelijk  
kunt reinigen.

Stationaire installatie biedt talloze voordelen
• De reinigingsinstallatie wordt ontworpen naar uw 

reinigingstaken en wensen. 

• De reinigingsinstallatie is gevestigd op één vaste locatie 
naar keuze. 

• Het is niet nodig om meerdere mobiele machines aan 
te schaffen om aan uw reinigingsbehoeften te voldoen.

• Waar u ook uw reinigingsinstallatie van Nilfisk-ALTO 
installeert, u kiest zelf de meest optimale locatie en stelt 
daaraan uw eisen. Of het nu gaat om desinfecteren, 
schuimen of leidingreiniging, u bepaalt…..

• Reinigingsmiddelen kunnen per locatie worden bepaald  
– zo bespaart u op uw gebruik en levert dat een enorme  
kostenbesparing op

• Bij een juiste planning kunnen 6 of meer mensen tegelijk  
met de machine werken (uitvoering DELTA BOOSTER 6.)

De stationaire installatie is het antwoord  
op uw reinigingsvraagstuk
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Stationaire installatie voor  
externe (buiten) locaties

TECHNISCHE GEGEVENS TrUCK booSTEr 5-49 D TrUCK booSTEr 7-63 D AUTo booSTEr 
5-20 D

AUTo booSTEr 
5-20 E12

Pompdruk (bar/MPa) 180/18 175/17,5 100/10 100/10

Reinigingsimpact) 4,9 6,3 2 2

Water capaciteit Qmax/Qiec (l/u) 970/930 1260/1170 500/500 500/500

Watertoevoertemperatuur, max. (°C) 30 30 30 30

Aantal plunjers 3 4 3 3

Keramische plunjers • • • •

Pomp (TPM) 1450 1450 1450 1450

Watertemperatuur (Water/stoom) (°C) 90/150 90/150 60 60

Brandstofverbruik (DT 45 °C (kg/u)) 4,3 5,6 2,7

Brandstoftank (l) 33 33 33

Reinigingsmiddelentank 2x25 2x25 3x25 3x25

Afmetingen LxBxH (mm) 1025x715x1670 1025x715x1670 1025x715x1670 1025x715x1550

Gewicht (kg) 275 285 226 226

Stroomverbruik (kW) 7,2 8,2 4,5 16,5

Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A) 400/3/50/14 400/3/50/16 400/3/50/10,8 400/3/50/28

Automatisch stand-by • • • •

Sproeiergrootte 0550 0680 0370 0370

STANDAArD ToEbEHorEN  

Hogedrukslang 6101766 6101766

Ergo 3000 pistool – Draaisluiting 106402190 106402190

Ergo-koppeling 101119496 101119496

Tornado lans 106402120 106402120

Winterpistool en lans 106402240 106402240

Tornado Plus sproeier 101119743 101119747 101119737 101119737

ArTIKElNUMMEr 107370830 107370810 107370850 107370860

TrUCK booSTEr
RVS ontwerp, robuust en corrosiebestendig.• 
EcoPower verwarmingssysteem: hoge efficiëntie en gereduceerde brandstofkosten• 
SilentPower, laag geluidsniveau door de 1450 tpm motors.• 
Eenvoudig besturingspaneel met slechts 4 knoppen.• 
Ergo 3000-toebehoren voor gebruikersgemak.• 
Interne bescherming tegen vriezen tot minus 20°C.• 

AUTo booSTEr
RVS ontwerp, en behuizing voor een lange levensduur en  • 
bescherming tegen corrosie
EcoPower verwarmingssysteem voor een laag brandstofverbruik  • 
en verlaagde bedrijfskosten
SilentPower. laag geluidsniveau met 1450 RPM motorpompunits.• 
Electrisch verwarmde versie.• 
Tot 5 reinigingsprogramma’s mogelijk• 
Interne bescherming tegen vriezen tot minus 20°C.• 
Gesloten circuit bescherming tegen vriezen voor slang en pistool.• 
Elektrische muntautomaat• 
Stang met veer voor een groter gebruiksgemak.• 
3 m vrije hoogte.• 
Kan worden gemaakt in de kleuren van de oliemaatschappij.• 
Zelfbedieningsunit• 
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De UNO, DUO, ALPHA en SOLAR BOOSTER kunnen met een elektronisch bedieningspaneel worden uitgevoerd.  
Zo kan er een aantal gemonteerde opties en apparatuur toegevoegd worden. Zoals, een afstandsbediening, 
mogelijkheid van een muntkast, overdrukbeveiliging en nog vele andere opties.

De mogelijkheid om optioneel een aantal aanpassingen en toevoegingen te doen zorgt er voor dat de  
reinigingsinstallatie volledig aan uw wensen voldoet. De standaard uitvoering kan snel naar een klantspecifieke 
oplossing geconfigureerd worden.

Verhoogde flexibiliteit met Nilfisk-ALTO opties

opTIE oMSCHrIjVING UNo
booSTEr

Art.nr.      

UNo
booSTEr
ExTENDED

Art.nr.    

DUo
booSTEr

Art.nr.    

DUo
booSTEr
7-121

Art.nr.    

AlpHA
booSTEr
5

Art.nr.   

SolAr
booSTEr
D/G

Art.nr.    

SolAr
booSTEr
E/GH

Art.nr.    

Reinigingsmiddel
onder hoge druk,
handmatig 
gebruik

Toedienen van reinigingsmiddel onder hoge
druk, handmatig te regelen op de machine

107340903 107340903 107340903 107340903 n.v.t. 107340903 n.v.t.

1 x reinigingsmid-
del, elektronisch

Toedienen van 1 x reinigingsmiddel onder 
hoge druk, regeling via elektromagnetische 
klep en doseerunit. Reinigingsmiddel kan 
met een afstandsbediening of muntauto-
maat geactiveerd worden. Let op: Bij de 
DUO BOOSTER versie kan na het activeren 
van het reinigingsmiddel nog maar 1 van de 
2 pompen gebruikt worden. Speciale oplos-
singen voor het gebruik van twee pompen 
en het toedienen van reinigingsmiddel op 
aanvraag. 

n.v.t. 107340900 n.v.t. 107340906 107360900 107370952 107370952

2 x reinigingsmid-
del, elektronisch

Toedienen van 2 x reinigingsmiddel onder 
hoge druk, regeling via elektromagnetische 
klep en doseerunit. Reinigingsmiddel kan 
met een afstandsbediening of muntauto-
maat geactiveerd worden. Let op: Bij de 
DUO BOOSTER versie kan na het activeren 
van het reinigingsmiddel nog maar 1 van de 
2 pompen gebruikt worden. Speciale oplos-
singen voor het gebruik van twee
pompen en het toedienen van reinigings-
middel op aanvraag.

n.v.t. 107340901 n.v.t. 107340907 107360901* 107370953 107370953

Automatische
drukontlasting

Nadat de machine 10 minuten niet is ge-
bruikt (of 20 seconden nadat het systeem is 
uitgeschakeld) opent automatisch een ven-
tiel waarmee het leidingsysteem drukvrij 
gemaakt wordt. Het systeem is nu volledig 
drukvrij en de machine moet naderhand 
opnieuw gestart worden.

n.v.t. 107340902 n.v.t. 107340902 n.v.t. 107370966
 n.n.b. 

107370966
 n.n.b. 

Antikalk instal-
latie

Voorkomt kalkafzetting in de boiler of de
watertank.

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 107370958 107370958

Watergebrek
beveiliging

Drukschakelaar op de watertoevoer van de
machine, afgesteld op 1 bar. Als de wa-
tertoevoerdruk lager is dan 1 bar stopt de 
motorpompunit om te voorkomen dat de 
machine in een “droog”-modus loopt.

107340905 107340905 107340905 107340905 n.v.t. 107340905 Standaard

Besturingsset Optioneel besturingsset ALPHA BOOSTER,
voor het toepassen van reinigingsmiddel,
muntautomaat, afstandsbediening

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 107360902 n.v.t. n.v.t.

opTIE oMSCHrIjVING UNo
booSTEr

Art.nr.             

UNo
booSTEr
ExTENDED

Art.nr.             

DUo
booSTEr

Art.nr.             

DUo
booSTEr
7-121

Art.nr.              

AlpHA
booSTEr
5-49

Art.nr.             

SolAr
booSTEr
D/G

Art.nr.             

SolAr
booSTEr
E/GH

Art.nr.             

Koud-/warm-
schakeling

Mogelijkheid voor dubbele watertoevoer 
(Warm en koud) en het omschakelen
tussen deze twee watertoevoeren.

n.v.t. 107340915 n.v.t. 107340916  n.v.t. n.v.t. 107370959 (E)

Watertoevoerbe-
veiliging

Omvat een magneetventiel voor de waterto-
evoer, 5 m kabel en een 24V DC aansluiting.

107340910 107340910 107340910 107340910 n.v.t. 107340910

Afstandsbedie-
ningen

Aan-Uit = 2 toetsen

Aan-Uit + 1 functie
(brander of optie) = 3 toetsen
Aan-Uit + 2 functies
(brander of opties) = 4 toetsen
Aan-Uit + 3 functies
(brander of opties) = 5 toetsen
Nood/Uit

107340911   
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

29277 

107340911  
107340912  
107340913   
107340914   
29277 

107340911
  
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

29277

107340911  
107340912   
107340913  
107340914   
29277 

107340911*  

107340912*  
107340913 

107340914 

29277* 

107340911   
107340912   
107340913   
107340914   
29277 

107340911   
107340912   
107340913  
107340914   
29277 

Muntautomaten Mechanisch, AAN-UIT, € 0,50
Mechanisch, AAN-UIT, € 1
Mechanisch, AAN-UIT, Munten
Mechanisch, AAN-UIT + 1 RM, € 0,50
Mechanisch, AAN-UIT + 1 RM, € 1
Mechanisch, AAN-UIT + 1 RM, Munten
Elektronisch, draaischakelaar, zonder LCD
Elektronisch, draaischakelaar, met LCD

54328
54329 
54330
54332
54333
54334
n.v.t.
n.v.t.

54328
54329
54330
54332
54333
54334
29272
54321

54328
54329
54330
54332
54333
54334
n.v.t.
n.v.t.

54328
54329
54330
54332
54333
54334
29272
54321 

54328*
54329*
54330*
54332*
54333*
54334*
29272*
54321* 

54328
54329
54330
54332
54333
54334
29272
54321 

54328
54329
54330
54332
54333
54334
29272
54321

Set voor munt-
automaat

Voor de montage van mechanische
muntautomaten op de UNO en DUO 
BOOSTER uitvoeringen.

107340908   107340908 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Verbinding met
externe BOOSTER

Voor het aan elkaar koppelen van 2 SOLAR
BOOSTERS of het koppelen van een SOLAR
BOOSTER aan een UNO BOOSTER, om de 
watercapaciteit
te verhogen.

Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag n.v.t. Op aanvraag Op aanvraag

Vorstbeveiliging 
(verloren
- drukontlasting 
vereist) Standaard
Deluxe met 
verwarming

 107370954  

107370955  

 107370954  

107370955  

 107370954  

107370955  

107370954  

107370955  

Multiple Machine 
Option.

Verbinding met maximaal 3 SOLAR 
BOOSTER eenheden.

107370964 107370964

Gesloten 
luchtinlaat voor 
gas-modellen

107370965 107370965

Roestvrij stalen 
kast onderdelen

107370962 (D/EH)

107370963 (G/GH)

107370962 (D/EH)

107370963 (G/GH)

* Vereist besturingsset 10736092
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opTIE oMSCHrIjVING UNo
booSTEr

Art.nr.      

UNo
booSTEr
ExTENDED

Art.nr.    

DUo
booSTEr

Art.nr.    

DUo
booSTEr
7-121

Art.nr.    

AlpHA
booSTEr
5

Art.nr.   

SolAr
booSTEr
D/G

Art.nr.    

SolAr
booSTEr
E/GH

Art.nr.    

Reinigingsmiddel
onder hoge druk,
handmatig 
gebruik

Toedienen van reinigingsmiddel onder hoge
druk, handmatig te regelen op de machine

107340903 107340903 107340903 107340903 n.v.t. 107340903 n.v.t.

1 x reinigingsmid-
del, elektronisch

Toedienen van 1 x reinigingsmiddel onder 
hoge druk, regeling via elektromagnetische 
klep en doseerunit. Reinigingsmiddel kan 
met een afstandsbediening of muntauto-
maat geactiveerd worden. Let op: Bij de 
DUO BOOSTER versie kan na het activeren 
van het reinigingsmiddel nog maar 1 van de 
2 pompen gebruikt worden. Speciale oplos-
singen voor het gebruik van twee pompen 
en het toedienen van reinigingsmiddel op 
aanvraag. 

n.v.t. 107340900 n.v.t. 107340906 107360900 107370952 107370952

2 x reinigingsmid-
del, elektronisch

Toedienen van 2 x reinigingsmiddel onder 
hoge druk, regeling via elektromagnetische 
klep en doseerunit. Reinigingsmiddel kan 
met een afstandsbediening of muntauto-
maat geactiveerd worden. Let op: Bij de 
DUO BOOSTER versie kan na het activeren 
van het reinigingsmiddel nog maar 1 van de 
2 pompen gebruikt worden. Speciale oplos-
singen voor het gebruik van twee
pompen en het toedienen van reinigings-
middel op aanvraag.

n.v.t. 107340901 n.v.t. 107340907 107360901* 107370953 107370953

Automatische
drukontlasting

Nadat de machine 10 minuten niet is ge-
bruikt (of 20 seconden nadat het systeem is 
uitgeschakeld) opent automatisch een ven-
tiel waarmee het leidingsysteem drukvrij 
gemaakt wordt. Het systeem is nu volledig 
drukvrij en de machine moet naderhand 
opnieuw gestart worden.

n.v.t. 107340902 n.v.t. 107340902 n.v.t. 107370966
 n.n.b. 

107370966
 n.n.b. 

Antikalk instal-
latie

Voorkomt kalkafzetting in de boiler of de
watertank.

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 107370958 107370958

Watergebrek
beveiliging

Drukschakelaar op de watertoevoer van de
machine, afgesteld op 1 bar. Als de wa-
tertoevoerdruk lager is dan 1 bar stopt de 
motorpompunit om te voorkomen dat de 
machine in een “droog”-modus loopt.

107340905 107340905 107340905 107340905 n.v.t. 107340905 Standaard

Besturingsset Optioneel besturingsset ALPHA BOOSTER,
voor het toepassen van reinigingsmiddel,
muntautomaat, afstandsbediening

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 107360902 n.v.t. n.v.t.

opTIE oMSCHrIjVING UNo
booSTEr

Art.nr.             

UNo
booSTEr
ExTENDED

Art.nr.             

DUo
booSTEr

Art.nr.             

DUo
booSTEr
7-121

Art.nr.              

AlpHA
booSTEr
5-49

Art.nr.             

SolAr
booSTEr
D/G

Art.nr.             

SolAr
booSTEr
E/GH

Art.nr.             

Koud-/warm-
schakeling

Mogelijkheid voor dubbele watertoevoer 
(Warm en koud) en het omschakelen
tussen deze twee watertoevoeren.

n.v.t. 107340915 n.v.t. 107340916  n.v.t. n.v.t. 107370959 (E)

Watertoevoerbe-
veiliging

Omvat een magneetventiel voor de waterto-
evoer, 5 m kabel en een 24V DC aansluiting.

107340910 107340910 107340910 107340910 n.v.t. 107340910

Afstandsbedie-
ningen

Aan-Uit = 2 toetsen

Aan-Uit + 1 functie
(brander of optie) = 3 toetsen
Aan-Uit + 2 functies
(brander of opties) = 4 toetsen
Aan-Uit + 3 functies
(brander of opties) = 5 toetsen
Nood/Uit

107340911   
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

29277 

107340911  
107340912  
107340913   
107340914   
29277 

107340911
  
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

29277

107340911  
107340912   
107340913  
107340914   
29277 

107340911*  

107340912*  
107340913 

107340914 

29277* 

107340911   
107340912   
107340913   
107340914   
29277 

107340911   
107340912   
107340913  
107340914   
29277 

Muntautomaten Mechanisch, AAN-UIT, € 0,50
Mechanisch, AAN-UIT, € 1
Mechanisch, AAN-UIT, Munten
Mechanisch, AAN-UIT + 1 RM, € 0,50
Mechanisch, AAN-UIT + 1 RM, € 1
Mechanisch, AAN-UIT + 1 RM, Munten
Elektronisch, draaischakelaar, zonder LCD
Elektronisch, draaischakelaar, met LCD

54328
54329 
54330
54332
54333
54334
n.v.t.
n.v.t.

54328
54329
54330
54332
54333
54334
29272
54321

54328
54329
54330
54332
54333
54334
n.v.t.
n.v.t.

54328
54329
54330
54332
54333
54334
29272
54321 

54328*
54329*
54330*
54332*
54333*
54334*
29272*
54321* 

54328
54329
54330
54332
54333
54334
29272
54321 

54328
54329
54330
54332
54333
54334
29272
54321

Set voor munt-
automaat

Voor de montage van mechanische
muntautomaten op de UNO en DUO 
BOOSTER uitvoeringen.

107340908   107340908 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Verbinding met
externe BOOSTER

Voor het aan elkaar koppelen van 2 SOLAR
BOOSTERS of het koppelen van een SOLAR
BOOSTER aan een UNO BOOSTER, om de 
watercapaciteit
te verhogen.

Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag n.v.t. Op aanvraag Op aanvraag

Vorstbeveiliging 
(verloren
- drukontlasting 
vereist) Standaard
Deluxe met 
verwarming

 107370954  

107370955  

 107370954  

107370955  

 107370954  

107370955  

107370954  

107370955  

Multiple Machine 
Option.

Verbinding met maximaal 3 SOLAR 
BOOSTER eenheden.

107370964 107370964

Gesloten 
luchtinlaat voor 
gas-modellen

107370965 107370965

Roestvrij stalen 
kast onderdelen

107370962 (D/EH)

107370963 (G/GH)

107370962 (D/EH)

107370963 (G/GH)

* Vereist besturingsset 10736092
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16  Stationaire installaties

Installatieschema
voor stationaire hogedruksystemen

locatie van DElTA booSTEr
De DELTA BOOSTER is gemonteerd op trillingsdempers, waardoor hij rechtstreeks op een vlak 
oppervlak geplaatst kan worden. De machine moet worden geplaatst in een vorstvrije ruimte en 
de temperatuur mag niet boven de 40°C komen.

De onderdelen van elk afzonderlijke leidingsysteem zijn afhankelijk 
van het gebouw, van de locatie en van eventuele speciale vereisten. 

Er moet vooral worden gelet op drukverlies  in het leidingsysteem 
om er zeker van dat de druk minimaal 15 bar blijft.

Installatie van het leidingsysteem

(De DeLtA Booster wordt als  
voorbeeld in deze uitleg gebruikt).

1

2

3

4

5

6

Hydraulische koppeling 3/8” m/ snelkoppelingsnippel en schroefdraad 

Leidingklem 22 mm, kunststof m/schroef en moer

Wandbevestiging voor leidingklem 15 + 22 mm

Roestvrij stalen leiding Ø22x1,5 + Ø22x2 mm

Kniestuk 15x15 - 22x22 - 22x15  

T-stuk, 15 + 22, verschillend

7

8
9

Leiding 15x15 - 22x15 - 22x22

Roestvrij stalen leiding Ø22x1,5 + Ø22x2

 Roestvrij stalen leiding Ø15x1,5 mm
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Installatieschema
voor stationaire hogedruksystemen

TrK 25

TrK 150

FrK 150

het verschil tussen een product en een reinigingsoplossing
Nilfisk-ALTO stationaire hogedrukreinigers kunnen aan elke specifieke  
situatie worden aangepast om u een zo goed mogelijke oplossing te bieden.

Accessoires
Nilfisk-ALTO beroemt zich op één van de grootste assortimenten 
toebehoren, waardoor reiniging op moeilijke plaatsen wordt 
vereenvoudigd of de reinigingstijd wordt verkort. Dit assortiment 
omvat:

• Reinigingskoppen voor het reinigen van tanks, vaten en containers 
• Slang geleidingssystemen 
• Reinigingstrolley 
• Oplossingen voor het reinigen van vloeren – en nog veel meer…

Zie onze productcatalogus voor meer informatie.

Powerscrub

Reinigingskoppen: 

de oplossing 

voor uitstekende 

reinigingsresultaten.

Vloerreinigers

Schematische tekening: systeem voor geleiding van de slang

Wandmontage

Plafonmontage
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Het Ergo systeem van Nilfisk-ALTO biedt u toegepaste ergonomie, comfort, 
minder vermoeidheid en maximale efficiency.

Het intensieve gebruik van een hogedrukreiniger kan vermoeiend zijn voor uw handen, armen  
en schouders. De delen van de Nilfisk-ALTO reinigingsinstallatie – het spuitpistool, de lans en de 
koppelingen – zijn zo ontworpen dat vermoeidheid wordt beperkt en de werkefficiëntie wordt 
geoptimaliseerd. Het Nilfisk-ALTO ErgoSysteem biedt de mogelijkheid dat de toebehoren 
binnen enkele seconden, zonder gereedschap, kan worden verwisseld.

Het Nilfisk-ALTO ErgoSysteem biedt u ergonomie en gebruiksvriendelijkheid. 
Het systeem bestaat uit het spuitpistool, 3 verschillende soorten lansen, 
hogedruksproeier en de hogedrukkoppelingen,

Het Ergo 1000 is een nieuw ergonomisch spuitpistool dat gebaseerd is op een beproefde  
technologie die een optimaal gebruiksgemak combineert met stevigheid en eenvoud. Het Ergo 
3000 spuitpistool is een hogedrukslang die rond de as van de lans draait, hij belemmert niet in 
uw bewegingen. Zo kunt u uw werkzaamheden op een efficiënte en ergonomisch optimale wijze. 
Het unieke snelkoppelingssysteem geeft u de mogelijkheid om binnen enkele seconden, zonder 
gereedschap, van lans of accessoire wisselen. De trekker kan met slechts twee vingers worden 
geactiveerd.

De lansen van Ergo 3000 zijn gemaakt van roestvrijstalen buizen en hebben een geïsoleerde  
handgreep. Ze zijn comfortabel en licht in gebruik.

De Tornado Plus sproeier - het ontwerp is gepatenteerd - is uitermate sterk. Bij gebruik merkt u 
hoe krachtig de Tornado Plus sproeier is. Het gepatenteerde ontwerp concentreert en  
optimaliseert de reinigingsimpact van de nozzel.

Moeilijkheden die u ooit had met het aansluiten of loskoppelen van een slangaansluiting met 
schroefdraad zijn nu voorbij. Dankzij de Nilfisk-ALTO Ergo 3000 hogedrukkoppelingen kan alles  
in een handomdraai worden geïnstalleerd of worden losgekoppeld zonder gereedschap te hoeven 
gebruiken. 
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① Ergo 1000 spuitpistool  
• Sterk en robuust 

• Bajonet-snelkoppelingen voor het probleemloos aansluiten van   

 accessoires  

• Vernieuwende Vario Press functie (Ergo 1000 VP) geïntegreerd in  

 de trekkerbeugel 

• Optimaal gebruiksgemak 

② Ergo 3000 spuitpistool 
• Minimale kracht bij het inknijpen en ingedrukt houden van de   

 trekker  

• Flexibele 360°-draaikoppeling aan de slang met vergrendeling  

 voor extra comfort, in elke werkpositie. 

• Dankzij draaikoppelingen op de slang, worden kronkels  

 voorkomen  

• Bajonet-snelkoppelingen voor het probleemloos aansluiten van  

 accessoires  

• Ook als Vario Press uitvoering beschikbaar 

③ Ergo 3000 Variopress spuitpistool   
• Eenvoudige regeling van de waterdruk en -hoeveelheid

④ Universal 3000 lans   
• Lichte en eenvoudige hogedruklans  

• RVS lans  

• Ergonomische greep  

• Beschikbaar in verschillende uitvoeringen; gebogen en recht

⑤ Flexopower 3000 lans 
• Lichte en eenvoudige lans 

• Dankzij de drukregeling aan de sproeikop, is werken met  

 reinigingsmiddel en naspoelen onder lage druk zeer goed  

 mogelijk  

• RVS lans  

• Ergonomische greep.   

• Beschikbaar in verschillende lengten

⑥ Tornado 3000 lans 
• Robuuste, dubbele RVS-lans  

• Drukregeling op de lans  

• Afzonderlijke lagedruksproeier waarmee reinigingsmiddel  

 onder lage druk kan worden toegediend  

• Beschikbaar in verschillende lengten

⑦ Handgreep 
• Nieuwe optionele accessoire voor een betere werkhouding 

• Flexibele SoftGrip: geschikt voor links- en rechtshandig gebruik

⑧ Tornado plus Nozzle  
• Gepatenteerde sproeierconstructie  

• Hogere reinigingsefficientie door krachtigere hogedrukstraal

⑨ Ergo 3000 hogedrukkoppelingen   
• Snelle en eenvoudige aansluiting van hogedrukslang en machine  

• Geïsoleerd en bestand tegen hoge temperaturen 

• Beveiliging tegen het loskoppelen van de slang, wanneer deze   

 onder druk staat

2

3

4

5

6

7

8

9

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨



Uw HandelsPartner:

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

Nilfisk-ALTO is eigendom van Nilfisk-Advance 
A/S, een van de voornaamste fabrikanten van 
professionele schoonmaakapparatuur ter wereld, 
met een omzet van 789 miljoen euro en 4.900 
werknemers.

Naast ons hoofdkwartier in Denemarken hebben 
we verkoopondernemingen in alle grote Europese 
landen, Noord-Amerika en Azië. Onze productie- 
faciliteiten bevinden zich in Hongarije, China, 
Italië, de VS, Singapore, Denemarken en Duitsland.

We leveren kwalitatief hoogwaardige hogedruk-
reinigers, stofzuigers en vloerreinigingsapparatuur 
aan landbouwbedrijven, autoproducenten,  
industriële ondernemingen, schoonmaakbedrijven 
en privéconsumenten. 

We streven naar het opbouwen en behouden van 
duurzame relaties met onze klanten, leveranciers 
en medewerkers.
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Dankzij jarenlange expertise en ervaring in custom- made 
projecten en reinigingsvraagstukken krijgt u het beste advies 
op gebied van stationaire reinigingsinstallatie. Zo weet u zeker 
dat u optimaal rendement krijgt uit uw gedane investeringen. 

Nilfisk-ALTO staat voor betrouwbare en duurzame oplossingen 
op gebied van reinigingsvraagstukken

Er is een breed scala aan mogelijkheden en een zeer ruime 
keuze in allerlei opties en toebehoren. Voor elk onderdeel  
is er een oplossing op maat wat voldoet aan uw wensen. 

Stationaire installaties:  
optimale hygiëne, hoog rendement en  
uitstekende kwaliteit

Nilfisk-ALTO
Boulevard Internationalelaan 55
1070 Brussel
Tel.: +32 (0)2 467 60 40
Fax: +32 (0)2 466 61 50
E-mail: info.be@nilfisk-alto.com
www.nilfisk-alto.be

Nilfisk-ALTO 
Versterkerstraat 5
11322 AN 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


