
SALTIX 10

Uw betrouwbare en compacte keus 
voor dagelijks gebruik



Het robuuste ontgrendelingssysteem laat 
zich gemakkelijk openen om de stofzak 
te vervangen

Loskoppelbaar oranje netsnoer en 
snoerhaak voor een nette opslag

Door de opbergruimte voor de mondstukken 
zijn de hulpstukken die u nodig heeft altijd 
onder handbereik.



Betrouwbare en compacte 
stofzuiger voor dagelijks gebruik

Parkeeroplossing voor eenvoudige opslag.

De hele machine, inclusief stang en slang kan 
veilige en comfortabel met een hand worden 
gedragen. 

SALTIX 10

De SALTIX 10 is ideaal voor de reiniging van hotels, kantoren, 
winkels of vergelijkbare lichte tot middelzware toepassingen. 
Met een geluidsdruk van slechts 62 dB(A) is deze stofzuiger 
geschikt voor schoonmaakwerk in omgevingen waar 
geluidsoverlast gevoelig ligt en de mensen in de omgeving van 
het schoonmaakwerk zo weinig mogelijk gestoord 
moeten worden.

De krachtige motor en de effectieve zuigmond zorgen voor 
een superieure efficiëntie en het robuuste design zorgt ervoor 
dat men dag in, dag uit op deze machine kan blijven vertrou-
wen. 

Door de zeer grote ketelinhoud van de SALTIX 10 hoeven de 
stofzakken minder vaak vervangen te worden en door het 
lichtgewicht design laat hij zich makkelijk van plek naar plek 
verplaatsen. 

De meegeleverde accessoires en de opbergmogelijkheden 
voor netsnoer en hulpstukken maken de SALTIX 10 beslist 
gebruiksvriendelijk. Bovendien stelt de ergonomische 
handgreep de gebruiker in staat om de complete stofzuiger 
met een hand te dragen.  
 
Om het onderhoud te vereenvoudigen en de veiligheid te 
optimaliseren, is het netsnoer loskoppelbaar en in oranje 
uitgevoerd.

De SALTIX 10 is een goed gebouwde, uiterst betrouwbare 
stofzuiger - de perfecte oplossing voor een effectieve 
schoonmaak.



Perfecte combinatie van functies 
en kenmerken op de SALTIX 10

• Loskoppelbaar oranje netsnoer
• Lichtgewicht aluminium zuigbuis
• Gecertificeerd HEPA uitblaasfilter  
   

• Weegt slechts 5,5 kg en is daardoor moeiteloos  
   verplaatsbaar
• Grote 10 liter container met een stofzak met 8 liter  
   netto capaciteit
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Technische specificaties

Beschrijving SALTIX 10

Artikelnummer 107415328

Energie-efficiëntieklasse

Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar) 28

Stofopname op tapijt n.v.t.

Stofopname op harde vloer E

Stofuitstoot A

Geluidsvermogenniveau (dB(A) IEC/EN 60335-2-69) 73

Luchtvolumestroom (l/sec.) 32

Vacuüm (mbar/kPa) 22

Vermogen PIEC (W) 800

Stofzakcapaciteit (l) 8

Netaansluiting (V/~/Hz) 220-240/50-60

Lengte x breedte x hoogte (cm) 39.5x34x39

Gewicht (kg) 5,5

Kabellengte (m) 10

Kenmerken:

Gebruik zonder stofzak mogelijk •

Loskoppelbaar netsnoer •

Standaardapparatuur:

Mondstuk voor meerdere vloertypes m. parkeerclip 140 6700 570

HEPA filter 147 1250 500

Zuigbuis, aluminium - 2 st. 500mm 011 6431 500

Stofzakken 147 1432 500

Spleetmondstuk zwart 107408039

Borstelmondstuk D32 140 8244 500

Slang zwart 147 0765 500

Loskoppelbaar snoer 10 m oranje 107402676

Nederland: 
Nilfisk BV
Industrieterrein Gooise Kant
Versterkerstraat 5
1322 AN ALMERE
Tel. +31 (0)36 546 07 00, Fax +31 (0)36 546 07 81
info.nl@nilfisk.com, www.nilfisk.nl

België:
Nilfisk n.v.-s.a.
Riverside Business Park
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4
1070 Brussel
Tel. +32 (0)2 467 60 50, Fax +32 (0)2 463 44 16
info.be@nilfisk.com, www.nilfisk.be


