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- HELT KOMPROMISLØS
Støv-/vådsugere i industriklasse
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WARNUNG. Dieses Gerät enthält gesundheitsgefährliche Stäube.
Entleerung und Wartung, einschließlich der Entfernung des 
Staubbeutels, dürfen nur von sachkundigen Personen vorgenommen 
werden, die geeignete persönliche Schützausrüstung tragen. 
Nicht einschalten, bevor das komplette Filtersystem installiert ist und 
die Funktion der Volumenstromkontrolle überprüft wurde.H H
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Nilfisk-ALTO ATTIX 961-01 
En alsidig, højtydende maskine til krævende, daglig 
støvsugning.

Nilfisk-ALTO ATTIX 961-01
Allround støv-/vådsuger til krævende opgaver

RUSTFRI STÅLKONSTRUKTION 
Robust rustfri stålbeholder der yder optimal beskyttelse og 
giver øget levetid. Beholderen kan tippes, så den er let at 
håndtere og tømme.

2 MOTORER
Produktiv rengøring kræver hurtig og effektiv støvsugning. 
De to motorer yder den nødvendige kraft til hurtig og 
effektiv udførelse af arbejdet. 

STOR KAPACITET PÅ 70 L  
Støv-/vådsugere med mindre beholdervolumen skal tømmes 
ofte, hvilket forsinker rengøringsprocessen. 
Med en beholderkapacitet på 70 l reduceres tømningen til 
et minimum.

Nilfisk-ALTO ATTIX 9- serien omfatter også sikkerheds-
klassificerede varianter, der overholder de nye europæiske 
standarder for håndtering af  farligt støv i såvel M-klasse 
som H-klasse samt ATEX type 22/B1 til eksplosivt støv. Se 
vor brochure for sikkerhedsklassificerede støvsugere for at 
få flere oplysninger, eller kontakt Nilfisk-ALTO.

Dobbelt motorkraft - lettere håndtering

ATTIX 9 sikker-
hedsklassificeret 
støvsuger

Filter Cleaning System
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Alsidig beholderhåndtering
Beholderen kan enten tippes når 
den skal tømmes eller blot løftes af  
rammen.

Konstant høj sugeevne, 
fordi:

Hvis du arbejder i "normalt" tilsmudsede omgiv-

elser, behøver du ikke et filterrensningssystem... 

Men hvis du arbejder med fint støv, kender du 

sikkert problemet med tilstoppede filtre, som skal 

renses, før den normale sugeevne opnås igen. 

Med Push&Clean skal du blot tildække mund-

stykket eller slangen og trykke på knappen for at 

rense filteret. Filteret renses nænsomt af effektive 

luftimpulser, så er du klar til at tage fat igen. 

Push&Clean-
filterrensesystemet:  
• Opretholder en konstant høj sugeevne 

•  Forlænger filterets levetid og reducerer 
omkostningerne

• Sparer arbejdstid

• Forbedrer maskinens driftsstabilitet

Push&Clean-filterrensesystem
Hurtig og simpel rensning af  filter.
1  blokér studsen til luftindtaget eller slangen. 2  Tryk 
på filterrenserknappen  3  og den omgivende luft suges 
ind i beholdere og passerer filteret i modsat retning. 
En effektiv og let måde at rense filter på. Ingen direkte 
berøring.

Nilfisk-ALTO ATTIX 961-01
Det rigtige valg til generel industriel 
støvsugning

Spild skal fjernes hurtigt og effektiv, hvad enten det er fra fabriks-
gulvet eller læsserampen på lageret. Ud over svineriet, kan spildte 
ting og sager forårsage farlige situationer med ekstra omkostnin-
ger til følge.

Derfor skal du kunne føle dig tryg med den støvsuger, du bruger 
til den daglige rengøring. Det vigtigste krav er, at støvsugeren kan 
rengøre effektivt og hurtigt dag ind og dag ud. ATTIX 961-01 er 
nærmest overklassificeret til jobbet, den fjerner spild og klarer den 
daglige rengøring - også under de vanskeligste forhold.

Filter Cleaning System
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Nilfisk-ALTO ATTIX 9 SD
Til krævende industrirengøring og opsamling af  farligt 
støv.

Nilfisk-ALTO ATTIX 9 SD
Optimale løsninger, der gør arbejdet lettere

FULDAUTOMATISK FILTERRENSNING  
Det fuldautomatiske filterrensesystem XtremeClean, sikrer 
en høj effektivitet og forhindrer effekttab forårsaget af en 
tilstoppet luftgennemstrømning. Fås også til H-klasse.

H-KLASSEFILTRERING  
H-klassefiltrering fås til farmaceutiske laboratorier og andre 
steder, hvor støv kan udgøre en potentiel risiko. Type 22 fås 
til zone 22-anvendelser. 

"SIT-DOWN" BEHOLDER 
Det er ikke nødvendigt at fjerne motorhovederne for 
at tømme beholderen. Ved hjælp af et greb sænkes og 
afmonteres tanken, så den kan rulles væk og tømmes. 
Alternativt kan beholderen transporteres til tømmeområdet 
med en gaffeltruck ved hjælp af de indbyggede støtter.

Fokus på ergonomi:
Der må maks. bæres 35 kg over en afstand på 
maks. 15 m (f.eks. affaldsbeholdere).
Den absolut maksimale vægt, der må bæres, 
er 40 kg for mænd og 25 kg for kvinder.

Nilfisk-ALTO ATTIX 9- serien omfatter også sikkerheds-
klassificerede varianter, der overholder de nye europæiske 
standarder for håndtering af  farligt støv i såvel M-klasse 
som H-klasse samt ATEX type 22/B1 til eksplosivt støv. Se 
vor brochure for sikkerhedsklassificerede støvsugere for at 
få flere oplysninger, eller kontakt Nilfisk-ALTO.

ATTIX 9 sikker-
hedsklassificeret 
støvsuger

Innovativ og praktisk

Automatic Filter Cleaning System
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XtremeClean teknologi gør det muligt 
at arbejde uden afbrydelser, selv 
med fint støv. 
① XtremeClean 
② Semi-automatiske filterrensesy-
stemer  
③ Manuelle filterrensesystemer.

 

Fortsæt bare arbejdet, filter-
rensningen sker automatisk:

Nilfisk-ALTO tilbyder et nyt, imponerende 
filterrensesystem kaldet XtremeClean. 
Navnet siger alt om, hvor rent filteret 
bliver med dette system: Ekstremt effek-
tivt og fuldautomatisk. Du sparer tid og 
penge. Det bedste filterrensesystem, der 
nogensinde er set på markedet.

Start blot støvsugeren. Filteret renses 
omgående automatisk og gentager 
processen hver 30. sekund under arbejdet, 
så du behøver ikke at afbryde dine rutiner 
for at rense det. Du koncentrerer dig om 
arbejdet, XtremeClean tager sig af filteret.

Kraftige luftpulseringer 
renser filteret nænsomt 
og:
• Opretholder en konstant sugeevne 

•  Forlænger filterets levetid og reducerer 
omkostningerne

• Sparer tid og giver ingen afbrydelser

• Forbedrer maskinens driftssikkerhed

XtremeClean filterrenseteknologi
Avanceret filterteknologi muliggør automatisk rens-
ning af  filteret under støvsugning med fuld styrke. 
XtremeClean-teknologien er baseret på en ventil-
funktion, hvorved luftgennemstrømningen anvendes 
til at rense den ene halvdel af  filteret, mens den 
anden stadig er i brug til støvsugning. Ved hjælp af  
ventilen føres den omgivende luft ind i beholderen 
og gennem filteret i modsat retning. Herved blæses 
støvet ud af  filteret, og resultatet er en konstant høj 
sugeevne.  

Nilfisk-ALTO ATTIX 9 SD
Større effekt og bedre funktioner, der giver 
hurtigere resultater

Jo vanskeligere rengøring, jo bedre skal støvsugeren være. Derfor 
har vi gennemarbejdet designet af ATTIX 9 SD omhyggeligt. Med en 
luftvolumen på 7200 l pr. minut og en maksimal effekt på 3000 W er 
den i stand til at rengøre industrisnavs, metalspåner og spildt væske 
både hurtigt og effektivt.

Samtidig kan den udstyres med H-klassefiltrering til brug, hvor der 
er risiko for farligt støv. Men den virkelige konkurrencefordel ligger i 
det praktiske bundtømningssystem og i det specielle design, der gør 
arbejdet meget lettere.

Ekstra SD-beholder som ekstraudstyr
Vent med at tømme, til der er en gaffeltruck 
ledig. Saml beholderne sammen, og tøm dem 
på én gang. Mindre stilstandstid.

Automatic Filter Cleaning System
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Nilfisk-ALTO ATTIX 9 ED
Når det skal være virkelig effektivt.

Nilfisk-ALTO ATTIX 9 ED
Seriøs rengøring kræver en seriøs støvsuger!

EFFEKT DER SES, MEN IKKE HØRES  
ATTIX 9 ED er udviklet til supereffektiv støvsugning i 
krævende miljøer. På trods af dens størrelse er støjniveauet 
helt nede på 67 dbA, så hverken omgivelserne eller brugeren 
bliver forstyrret mens der bliver gjort rent.

KRAFTIG STÅLRAMME I ÉT STYKKE  
Dette er en supersolid støvsuger til de vanskeligste 
rengøringsmiljøer.

BEDSTE YDEEVNE I SIN KLASSE: 
Den høje ydeevne og det praktiske og robuste design betyder 
at ATTIX 9 ED klart overgår konkurrenterne i samme klasse - 
også hvad prisen angår.

Nilfisk-ALTO ATTIX 9- serien omfatter også sikkerheds-
klassificerede varianter, der overholder de nye europæiske 
standarder for håndtering af  farligt støv i såvel M-klasse 
som H-klasse samt ATEX type 22/B1 til eksplosivt støv. Se 
vor brochure for sikkerhedsklassificerede støvsugere for at 
få flere oplysninger, eller kontakt Nilfisk-ALTO.

ATTIX 9 sikker-
hedsklassificeret 
støvsuger

Ekstrem effektivitet

Automatic Filter Cleaning System
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Nilfisk-ALTO ATTIX 9 ED
Klarer selv de vanskeligste forhold

Når store mængder snavs og affald skal støvsuges op, skal 
støvsugeren kunne klare udfordringen. Derfor er ATTIX 9 ED 
det rigtige valg til bl.a. bygge- og anlægssektoren og andre 
steder, hvor rengøringen er ekstremt krævende. 

ATTIX 9 ED er bygget til såvel effektiv rengøring under 
vanskelige forhold som til at modstå de knubs sådanne 
områder udsætter den for. Og alligevel er den nærmest lydløs 
ved brug. Det beviser, at man ikke behøver at råbe højt for at 

være effektiv.

HØJ YDELSE
Med 2-trinsturbiner og bypass-sugemotorer.

The EC-Drive system on Nilfisk-ALTO ATTIX 5 & 7:
A brushless, ignition-source-free single-phase EC motor that is 
electronically regulated for precise power control. the EC-Drive 
motor delivers nearly 6% higher air flow than a Universal 
motor, for the same energy cost.
• Compact construction 
• 230 V Single phase 
• Extended life-time
• No sparks or carbon dust from the motor

Filter af PET-fleece*
Vaskbart og langtidsholdbart filter 
med en høj filtreringseffekt, der 
giver ren luft.

HØJ EFFEKTIVITET
Udvendige engangsposer der er lige til at 
tømme efter endt arbejdsdag samt det 
fuldautomatiske XtremeClean-filterrense-
system gør arbejdet med ED-modellen 
både hurtigt og effektivt.
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Nilfi sk-ALTO
- en division af  Nilfi sk-Advance A/S 

Industrivej 1
DK-9560 Hadsund

Tlf.: 72 18 21 20
Fax: 72 18 21 11

www.nilfi sk-alto.dk
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Nilfisk-ALTO (et selskab i Nilfisk-Advance gruppen) er verdens førende 
leverandør af professionelt rengøringsudstyr med en omsætning 
på omkring 700 mio. euro og 3.800 ansatte. Vi har hovedkontor i 
Danmark med produktionsfaciliteter i Danmark, Tyskland, Ungarn, 
Singapore, Kina, Italien og USA og er repræsenteret i de fleste 
europæiske lande, USA og Asien.

Nilfisk-ALTO tilbyder højtryksrensere, støv-/vådsugere og gulv-
rengøringsmaskiner af høj kvalitet til landbruget, auto-/transport-
branchen, industrien, rengøringsselskaber og private forbrugere.

Nilfisk-ALTO er en produktorienteret virksomhed, der lægger stor vægt 
på nytænkning, vækst og fremgang. Vi tror på tætte og langvarige 
 relationer med både kunder, leverandører og medarbejdere.

Der kan ikke gøres krav gældende af  oplysninger eller illustrationer i denne brochure. Ret til ændringer af  tekniske data, design og udstyr forbeholdes.

FAKTA - 
TIL XTREME PRÆSTATIONER

Tekniske data:
Luftmængde    l/min.

Sugeeffekt  mbar

Effekt Pmax  W

Effekt PIEC  W

Netspænding  V/~/Hz

Støjniveau under arbejde dB(A)

Beholderkapacitet l

L x B x H  mm

Vægt   kg

El-kabel, længde  m

Funktioner:
Filterrensesystem 

Automatisk tænd/sluk

Praktisk el-stik

SoftStart

Hastighedskontrol

AntiStatic  

Ledningskrog

Holder til rør

Tilbehørskurv

Standardtilbehør:
Slange (diameter x længde)   mm x m

Rørbøjning, rustfrit stål 

Forlængerrør, rustfrit stål

Gulvmundstykke

Fladt mundstykke

Tilbehørsadapter

Vaskbart filter

Filterpose

Engangsfilter

Bestillingsnr.   

ATTIX 
961-01

2x3600

230

2X1500 

2x1200

230/1~/50-60

67

70

580 x 600 x 970

30

10

Push&Clean

•

•

•

•

•

Ø 38 x 4

Ø 38 

•

•

•

PET fleece

•

302002900 

ATTIX 
965-21 SD XC

2x2900

230

2x1150 

2x1000

230/1~/50-60

67

50

615 x 690 x 990

45

10

XtremeClean

•

•

•

•

•

•

•

•

 

PET fleece

• 

302002907

ATTIX 
965-2H SD XC

2x2900

230

2x1150 

2x1000

230/1~/50-60

67

50

615 x 690 x 990

45

10

XtremeClean

•

•

•

•

•

 

 

302002908

ATTIX 
963-21 ED XC

2x2900

230

2x1150 

2x1000

230/1~/50-60

67

30

620 x 602 x 1209

30

10

XtremeClean

•

•

•

•

•

•

•

•

Ø 50 x 4 AS

 

• (Alu)

•

•

•

PET fleece

•

302002906 

▲ ATTIX 961-01 ▲ ATTIX 965-21 SD XC ▲ ATTIX 965-0H SD XC ▲ ATTIX 995-0M SD XC
    TYPE 22

▲ ATTIX 963-21 ED XC

H-CLASS TYPE 22

MARKEDSFØRES IKKE I DK


