Nilfisk ATTIX 961-01

Nilfisk ATTIX 961-01 dvoumotorový jednofázový
mokrosuchý vysavač. Univerzální pomocník s
vysokým výkonem.

Kód produktu: 302002900
Dostupnost: Externí sklad
Doručení do: 5 pracovních dnů
Cena bez DPH: 27 490 Kč
Cena s DPH (před slevou): 38 708 Kč
Cena s DPH: 33 263 Kč
Odkaz na produkt: zde
Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:
Nilfisk ATTIX 961-01 dvoumotorový jednofázový mokrosuchý vysavač. Univerzální pomocník s
vysokým výkonem.
ATTIX 961-01 je modelem v produktové kategorii jednofázových mokrosuchých vysavačů.
Narozdíl od svých "kolegů" se vyznačují dvojicí výkonných sacích motorů, které garantují dlouhou
životnost a vysoký pracovní výkon.

Nilfisk ATTIX 961-01 disponuje odpadní nádobou o kapacitě 70 litrů, která je vyrobena z nerez oceli.
O filtraci se stará lamelový filtr s čištěním pomocí poloautomatického systému Push&Clean.
Tento univerzální stroj je určený pro nejrůznější typy úkolů v průmyslu i jiných odvětvích.
-

2 sací motory
lamelový filtr
systém manuálního oklepu Push&Clean
suché i mokré vysávání
nádoba na odpad o kapacitě 70 litrů
výklopný systém odpadní nádoby
MultiFit systém příslušenství pro velkou variabilitu při vysávání
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Parametry produktu:
Podtlak

250 mbar

Průtok vzduchu

2 x 3.600 l/min

Čištění filtru

ano Push&Clean

Objem nádoby

70 l

Objem prachového sáčku

-

Elektrická zásuvka pro připojení nářadí

ne

Vysávání kapalin

ano

Třída filtrace

-

Zvláštní použití

ne

Materiál nádoby

nerez

Motor

uhlíkový

Počet motorů

2

Regulace výkonu

ne

Příkon

2 x 1.200 / 2 x 1.500 W

Třída energetické účinnosti

-

Typ stroje

mobilní

Hladina hluku

67 dB(A)

Stupeň krytí

-

Napětí

230 V

Délka elektrického kabelu

10 m

Rozměry (D x Š x V)

580x600x970 mm

Hmotnost

30 kg
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Fotogalerie:
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Příslušenství k produktu:

Nilfisk-ALTO filtrační pytel
FLEECE pro ATTIX 751, ATTIX
761, ATTIX 791, ATTIX 961
(5ks)

Nilfisk-ALTO filtrační patrona válcový filtr ATTIX 275x187mm

Nilfisk-ALTO podlahová hubice
pro mokré i suché vysávání
DN36 (400mm)

Nilfisk-ALTO podlahová hubice
pro mokré vysávání DN36

Nilfisk-ALTO podlahová hubice
pro suché vysávání DN36

Nilfisk-ALTO prodlužovací
trubky pro vysavače 2x500mm
- chrom DN36

Nilfisk-ALTO prodlužovací
trubky pro vysavače 2x500mm
- nerez DN36

Štěrbinová hubice DN 50 pro
vysavače Nilfisk-ALTO

Nilfisk průmyslová podlahová
hubice pro suché vysávání
DN50
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Sací hadice včetně koncovek
pro vysavače Nilfisk ATTIX - DN
36 x 4m

Ruční trubka zahnutá pro
vysavače Nilfisk-ALTO ATTIX
DN36 - chrom

Ruční trubka zahnutá pro
vysavače Nilfisk-ALTO ATTIX
DN36 - nerez

Sací hadice včetně koncovek
pro vysavače Nilfisk ATTIX - DN
36 x 3m

Sací hadice včetně koncovek
pro vysavače Nilfisk ATTIX - DN
36 x 5m - Antistatická

Nilfisk-ALTO prodlužovací
plastové trubky pro vysavače
2x500mm DN50

Nilfisk-ALTO sací trubka
zahnutá pro vysavače ALU
1000mm DN50

Antistatická sací hadice pro
vysavače Nilfisk - DN 36 x 4m

Nilfisk prodlužovací trubky pro
vysavače 3x350mm - nerez DN
36
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Ruční trubka zahnutá pro
vysavače Nilfisk DN50/DN36 chrom

Nilfisk průmyslová sací sada
pro vysavače DN50 (6ks)

Nilfisk sací sada "řemeslo a
průmysl" pro vysavače DN36
(5ks)

Nilfisk průmyslová podlahová
hubice pro mokré vysávání
DN50

Nilfisk sací hadice včetně
koncovek pro vysavače DN 50
x 4m - Antistatická

Univerzální sací hadice včetně
koncovek Nilfisk DN 50 x 4m

Nilfisk prodlužovací trubky pro
vysavače 2x500mm - nerez
DN38

Nilfisk válcový filtr třídy H pro
vysavače ATTIX 275x187mm
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Soubory ke stažení:
Návod k obsluze Nilfisk ATTIX 961

PDF

Katalogový list Nilfisk ATTIX 961

PDF
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