
Actiefolder
Geldig van 7 sep 2015 t/m 7 dec 2015

De blauwe kracht:

betrouwbaarheid

productiviteit & 

kwaliteit

De blauwe kracht

Nilfisk voor 
de betere 

reinigings-
apparatuur

3 JAAR
GARANTIE*

PROFESSIONELE HOGEDRUKREINIGERS

VOORHEEN



Kent u het voordeel van het unieke Nilfisk   

                ?

*Samen met een jaarlijkse onderhoudscontrole en in overeenstemming met de garantievoorwaarden. Dit is van toepassing op alle professionele hogedrukreinigers van Nilfisk die in 2014 zijn aangeschaft en die vanaf 1 januari 2012 zijn geproduceerd. Bewaar uw nota als bewijs van aanschaf voor het gebruik van 
de garantie.

POSEIDON 2-22 (PA)T Art. nr. 128470180
Compacte en handzame koudwaterhogedrukreiniger. Goede 
prestaties en opbergmogelijkheden van slang en toebehoren. 
Overal inzetbaar.

Geleverd met: 
10 m hogedrukslang, Ergo 
2000 spuitpistool, 5 m elek-
trokabel, watertoevoer-
koppeling, FlexoPower en 
extra lans met vuilfrees.

Meest nuttige accessoire bij dit artikel: 
P300 vloer-/terrasreiniger (art.nr.106403155)

Ook verkrijgbaar met haspel, 15m  
hogedrukslang en extra lans met vuilfrees  
€ 599 (art.nr. 128470136)

MC 4M-160/620             Art. nr. 107146400
Krachtige koudwaterhogedrukreiniger op 230 V met laagtoerige 
pomp (1450 tpm). Multi inzetbaar.

Geleverd met: 
10 m hogedrukslang, 5 m 
elektrokabel, TornadoPlus nozzel 
en FlexoPower Plus lans.

Meest nuttige accessoire bij dit artikel: 
P300 vloer-/terrasreiniger (art.nr.106403155)

Ook verkrijgbaar met haspel, 15 m hogedrukslang en
4 in 1 lans. Nu € 1029,00 (art.nr. 107146403)

POSEIDON 2-25 (PA)XT Art nr. 128470135
Compacte en handzame koudwaterhogedrukreiniger. Geschikt 
voor dagelijkse reinigingstaken en verwijderen van lichte 
vervuiling.

Geleverd met:
15 m hogedrukslang, 
Ergo 2000 spuitpistool, 
5m elektrokabel, 
Ergosnelkoppelingskit, 
FlexoPower Plus lans.

Meest nuttige accessoire bij dit artikel: 
P300 vloer-/terrasreiniger (art.nr.106403155)

POSEIDON 5-41 PA  Art. nr. 107146705
Koudwaterhogedrukreiniger op krachtstroom uit de medium 
klasse. Robuust en stabiel ontwerp. Geschikt voor regelmatig en 
intensief gebruik.

Geleverd met: 
10 m hogedrukslang, Ergo 2000 
spuitpistool en FlexoPower Plus lans.

Meest nuttige accessoire bij dit artikel: 
Ergonomische greep (art.nr.106402110)

Ook verkrijgbaar met haspel, 15m hogedrukslang en  
extra lans met vuilfrees €1.399 (art.nr. 107146708)

van
€ 579,00

voor
€ 539,00

voor
€ 979,00

van
€ 809,00

voor
€ 739,00

van
€ 1.399,00

voor
€ 1.199,00
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ErgoSystem

120 bar

160 bar

140 bar

180 bar

230/1/50

230/1/50

230/1/50

400/3/50

520 l/u

620 l/u

610 l/u

840 l/u

KG
27,1

KG
39

KG
28,1

KG
66

2,3 kW

3,0 kW

2,9 kW

4,8 kW

 Pompdruk bar

 Wateropbrengst l/u

 Vermogen kW

 Elektrische aansluitwaarde V/~/Hz/A

KG
 Gewicht kg

 Keramische plunjers

Keramische
plunjers

Keramische
plunjers 3st

€ 229,-

€ 15,90

€ 229,-

€ 229,-



Bezoek onze website op

www.nilfisk-alto.nl 

*Samen met een jaarlijkse onderhoudscontrole en in overeenstemming met de garantievoorwaarden. Dit is van toepassing op alle professionele hogedrukreinigers van Nilfisk die in 2014 zijn aangeschaft en die vanaf 1 januari 2012 zijn geproduceerd. Bewaar uw nota als bewijs van aanschaf voor het gebruik van 
de garantie.  

POSEIDON 5-56 PA Art. nr.107146711
Deze koudwaterhogedrukreiniger is zeer geschikt voor intensieve 
reinigingstaken. Dit is een stevig en robuust ontwerp met een  
Ø 30 mm stalen poedergecoat frame.

Geleverd met: 
10 m hogedrukslang, Ergo 2000 
spuitpistool, 5 m elektrokabel, 
TornadoPlus lans.

Meest nuttige accessoire bij dit artikel:
Straalset (art.nr.6401233) + zuigstuk met slang 
(art.nr 6400375) + straalgrit (art.nr 8379)

Ook verkrijgbaar met haspel, 15m hogedrukslang en extra lans 
met vuilfrees €1.699 (art.nr. BE: 107146715; NL: 107146716)

POSEIDON 6-65 FA  Art.nr.107146752
Koudwaterhogedrukreiniger met een ergonomisch en robuust
ontwerp. Groot spoelvermogen. Makkelijk in onderhoud.

Geleverd met: 
Automatische start/stop,10 m 
hogedrukslang, Ergo 2000 
spuitpistool en TornadoPlus lans. 

Meest nuttige accessoire bij dit artikel:
Ergonomische greep (art.nr.106402110)

Ook verkrijgbaar met haspel, 15m hogedrukslang en extra
lans met vuilfrees €2.399 (art.nr.BE: 107146760; NL: 107146759)

POSEIDON 6-64 FA Art.nr. 107146751
Premium range koudwaterhogedrukreiniger met de krachtige 
NA6 pomp. Door FA systeem wordt werkdruk langzaam opge-
bouwd. Geschikt voor regelmatig en intensief gebruik. Robuust 
en stabiel ontwerp.

Geleverd met: 
Automatische start/stop,10 m 
hogedrukslang, Ergo 2000 
spuitpistool en TornadoPlus lans. 

Meest nuttige accessoire bij dit artikel:
Ergonomische greep (art.nr.106402110)

Ook verkrijgbaar met haspel, 15m hogedrukslang en extra 
lans met vuilfrees €1.949 (art.nr.107146758)

POSEIDON 7-67 FA  Art. nr. 107146800
Premium range koudwaterhogedrukreiniger met de unieke C3 
pomp. Voor regelmatig gebruik en intensieve reiniging. Mag 
gevoed worden met water tot max. 85 °C.

Geleverd met: 
Automatische start/stop, 
10 m hogedrukslang, Ergo 2000
spuitpistool en TornadoPlus lans.

Meest nuttige accessoire bij dit artikel:
Ergonomische greep (art.nr.106402110)

Ook verkrijgbaar met haspel, 15m hogedrukslang en extra
lans met vuilfrees €2.899 (art.nr. 107146801)

van
€ 1.699,00

voor
€ 1.499,00

voor
€ 2.199,00

van
€ 1.949,00

voor
€ 1.749,00

van
€ 2.949,00

voor
€ 2.699,00
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200 bar

180 bar

250 bar

195 bar

230-400/
3/50

400/3/50

400/3/50

230-400/
3/50

1050 l/u

1310 l/u

1100 l/u

1280 l/u

KG
73

KG
86 

KG
89

KG
89

6,1 kW

7,4 kW

8,5 kW

8,0 kW

 Pompdruk bar

 Wateropbrengst l/u

 Vermogen kW

 Elektrische aansluitwaarde V/~/Hz/A

KG
 Gewicht kg

 Keramische plunjers

4 keramische 
plunjers

4 keramische 
plunjers

€ 696,40 € 15,90

€ 15,90€ 15,90



*Samen met een jaarlijkse onderhoudscontrole en in overeenstemming met de garantievoorwaarden. Dit is van toepassing op alle professionele hogedrukreinigers van Nilfisk die in 2014 zijn aangeschaft en die vanaf 1 januari 2012 zijn geproduceerd. Bewaar uw nota als bewijs van aanschaf voor het gebruik van 
de garantie.4

NEPTUNE 2-26 (PA)  Art.nr. 107145003
Warmwaterhogedrukreiniger op 230 V dus overal inzetbaar. De 
machine mag liggend worden vervoerd en is daardoor makkelijk 
te transporteren.

Geleverd met: 
10 m hogedrukslang, 
Ergo 2000 spuitpistool,
UniversalPlus lans en TornadoPlus nozzel.

Ook verkrijgbaar:
met haspel en 15m hogedrukslang (PAX) 
€ 2.299,- (art.nr. 107145004) 
met haspel, 15m hogedrukslang en 
laagtoerige pomp van1450 tpm. (PAX Special) 
€ 2.599,- (art.nr. 107145025)

NEPTUNE 5-61 FA Art. nr. 107146653
De NEPTUNE 5 is stil en is zeer gebruiksvriendelijk dankzij een 
eenvoudig bedieningspaneel. De machine heeft een hoog rende-
mentsbrander en een dieseltank van 35 liter. Vorstbestendig te 
maken via het antivriesreservoir.

Geleverd met: 
10 m hogedrukslang, 
Ergo 2000 spuitpistool, 
TornadoPlus lans en 
TornadoPlus nozzel.

Meest nuttige accessoire bij dit artikel: 
Schuimpot 2 l (art.nr.106408160) 

Ook verkrijgbaar: met haspel, 20m hogedrukslang (FAX) 
BE 230-400V € 3.899 (art.nr. 107146656) 
NL 400V €3.899 (art. nr. 107146654). 

NEPTUNE 4-39 FAX Art.nr. 107146600
Robuuste en sterke warmwaterhogedrukreiniger. De hoogrende-
mentsbrander zorgt voor een besparing op de brandstofkosten.

Geleverd met: 
Slanghaspel met 15 m 
hogedrukslang, Ergo 2000 
spuitpistool, UniversalPlus 
lans, TornadoPlus nozzel.

Ook verkrijgbaar:
met 10m hogedrukslang (4-50 FA) 
€ 2.999 (art.nr.107146602) 
met haspel en 15m hogedrukslang (4-50 FAX)
€ 3.199  (art.nr. BE: 107146613 / NL:107146611 ) 

NEPTUNE 7-63 FA Art. nr. 301001731
De NEPTUNE 7 is uitgevoerd met een C3-pomp, die deze machi-
ne geschikt maakt voor de zwaarste schoonmaaktaken. Het Flow 
Activated systeem zorgt voor veiligheid, gebruiksgemak en een 
langere levensduur. Kan 7 tot 8 uur per dag gebruikt worden.

Geleverd met: 
10 m hogedrukslang, 
Ergo 2000 spuitpistool, 
TornadoPlus lans en 
TornadoPlus nozzel.

Meest nuttige accessoire bij dit artikel: 
Afstandsbediening (art.nr. 301001355) 
Ook verkrijgbaar: 
in BE-variant: 230-400V € 4.799 (art.nr.107146210). 
met slanghaspel, 20 m hogedrukslang (FAX2)
BE 230-400 € 4.999 (art.nr. 107146211)
NL 400V € 4.999 (art. nr. 107146212) 

van
€ 2.399,00

voor
€ 2.099,00

van
€ 4.199,00

voor
€ 3.699,00

van
€ 3.299,00

voor
€ 2.849,00

van
€ 5.299,00

voor
€ 4.799,00
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145 bar

210 bar

165 bar

175 bar

230/1/50

400/3/50

400/3/50

400/3/50

600 l/u

1110 l/u

820 l/u

1260 l/u

KG
110

KG
184

KG
150

KG
224

3,4 kW

7,6 kW

4,7 kW

8,3 kW

 Pompdruk bar

 Wateropbrengst l/u

 Vermogen kW

 Elektrische aansluitwaarde V/~/Hz/A

KG
 Gewicht kg

Kent u het voordeel van het unieke Nilfisk   

             ? EcoPower

€ 742,-€ 133,-



SALTIX 10 Art.nr. 107410443
De ideale stofzuiger voor gebruik in hotels, restaurants, verga-
derruimten etc. Het afneembare oranje snoer zorgt voor extra 
veiligheid. Deze stofzuiger heeft een zeer laag geluidsniveau van 
50 dB en een dual filter.

Geleverd met: 
zuigslang, zuigbuis, stofzak, 
borstelmondstuk, combi- 
mondstuk en afneembaar 
oranje snoer (10 m).

Meest nuttige accessoire bij dit artikel: 
VPE stofzakken, 10st. (art.nr. 140 8618 000)

Een goede oplossing hoeft niet duur te zijn!
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AERO 26-21 PC   Art.nr. 107406606
Lichtgewicht en robuuste nat-/droogzuiger voor professionele 
gebruikers. Ergonomisch design, semi-automatische filterreini-
ging, gebruiksvriendelijke opbergmogelijkheden en automatische 
inschakeling voor elektrisch gereedschap.

Geleverd met: 
Push&Clean filter-
reinigingssysteem, 
blaasfunctie, fleece stofzak.

Meest nuttige accessoire bij dit artikel:
VPE stofzakken, 4st. (art.nr. 302002404)

AERO 21-01 PC Art.nr. 107406600
Compact model nat-/droogzuiger met een innovatief design. Is 
licht van gewicht, dus makkelijk mee te nemen. 

Geleverd met: 
Push&Clean filterreinigings-
systeem, blaasfunctie, fleece 
stofzak.

Meest nuttige accessoire bij dit artikel:
VPE stofzakken, 4st. (art.nr. 302002404)

AERO 31-21 PC INOX Art.nr. 107406607
Ergonomisch design, semi-automatische filterreiniging, RVS 
container, handige opslagmogelijkheden en auto on/off voor 
elektrisch gereedschap.

Geleverd met: 
Push&Clean filterreinigings-
systeem, blaasfunctie, 
fleece stofzak.

Meest nuttige accessoire bij dit artikel: 
VPE stofzakken, 4st. (art.nr. 302002404)

voor
€ 189,00

van
€ 209,00

voor
€ 199,00

voor
€ 139,00

voor
€ 259,00

1980

3600 3600

3600

1100

1250 1250

1250

220/22

210/21 210/21

210/21

KG
5,2

KG
9

KG
9

KG
7,5

8 l

25 l 25 l

20 l

 Luchtverplaatsing l/min

 Onderdruk mbar/kPa

 Reservoir inhoud l

 Vermogen W

KG
 Gewicht kg

 Inschakelautomaat

€ 14,05

€ 14,05

€ 14,90

€ 14,05



Kent u het voordeel van het unieke Nilfisk

                                        ?
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ATTIX 30-01   Art.nr. 107413590
De ATTIX 30 is een compacte stof-/waterzuiger. De krachtige 
motor en de combi-zuigmond zorgen voor een krachtig 
reinigingseffect. Gemakkelijk en efficiënt in gebruik.

Geleverd met: 
7,5 m elektrokabel,
zuigslang 3,5 m/ 32 mm Ø,
alu. zuigbuis 2-delig,
zuigmond W/D kit, PET filter
en fleece stofzak.

Meest nuttige accessoire bij dit artikel:
VPE stofzak fleece, 5 st. (art. nr. 302004000)

ATTIX 40-21 XC INOX Art.nr. 107403512
Sterke stof-/waterzuiger (enkel fase) met een grote reservoirin-
houd in een compacte RVS-behuizing. Vol automatische filter-
reinigingssyteem verhoogt productiviteit. 

Geleverd met:
7,5 m elektrokabel, elektrische 
inschakelautomaat,
zuigslang 5m, PET filter, 
dubbellaags stofzak en 
rubberen zuigmondstuk. 

Meest nuttige accessoire bij dit artikel: 
Filterzak fleece, 5st. (art.nr. 302004004)

ATTIX 30-21 PC  Art.nr. 107407544
Deze compacte en flexibel inzetbare stof-/waterzuiger is uitge-
voerd met het Push&Clean filterreinigingssysteem en stopcontact 
met inschakelautomaat. De krachtige motor met SoftStart en de 
combi-zuigmond zorgen voor een krachtig reinigingseffect. 

Geleverd met: 
7,5 m elektrokabel, elek-
trische inschakelautomaat, 
zuigslang 3 m/36 mm Ø, alu. 
zuigbuis 2-delig, mondstuk 
nat en droog, PET filter en 
fleece stofzak.

Meest nuttige accessoire bij dit artikel:
VPE stofzak fleece, 5 st. (art. nr. 302004000)

ATTIX 751-11       Art.nr. 302001523
De ATTIX 7 stof-/waterzuiger is een stille zuiger met een grote 
ketelinhoud voor de professionele gebruiker. De ketel is afneem-
baar of te kantelen voor eenvoudig storten van het vuil.

Geleverd met:
7,5 m elektrokabel, zuig- 
slang 4 m, PET filter, dubbel-
laags stofzak en rubberen 
zuigmondstuk.

van
€ 339,00

voor
€ 299,00

van
€ 739,00

voor
€ 699,00

van
€ 399,00

voor
€ 359,00

van
€ 769,00

voor
€ 649,00

3700

3700 3600

3700

230/1/
50-60

230/1/50 230/1/
50-60

230/1/
50-60

250/25

250/25 230/23

250/25

1500

1500 1500

1500

30 l

37 l 70 l

30 l

 Luchtverplaatsing l/min

 Onderdruk mbar/kPa

 Elektr.aansluitw. V/~/Hz 

 Reservoir inhoud l

 Vermogen W

Nu met gratis zuigbuis (art.nr 107408074) en zuigmond 
(art.nr 302000477) t.w.v. € 54,90

Auto on/off systeem

€ 28,-

€ 36,65

€ 28,-



ATTIX 965-21 SD XC  Art.nr. 302002902
De ATTIX 965-21 SD XC is 2-motorig en geschikt voor zware toe-
passingen en intensief gebruik. Met volautomatisch XtremeClean 
(XC) filterreinigingssysteem. SitDown ketel met zwenkwielen voor 
makkelijk ledigen van de ketel.

Geleverd met: 
10 m elektrokabel, standaard 
stofzak en uitwasbaar nano-
vezel-filter.

Meest nuttige accessoire bij dit artikel: 
Heftruck set voor container (art.nr. 302002622)

Bezoek onze website op 

www.nilfisk-alto.nl
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ATTIX 961-01  Art.nr. 302002900
Sterke stof-/waterzuiger (enkel fase) 2-motorig levert hoge 
prestaties bij zware toepassingen en intensief gebruik. Heeft het 
gemakkelijk Push & Clean filterreinigingssysteem. 

Geleverd met: 
10 m elektrokabel, standaard 
stofzak, uitwasbaar nanovezel-
filter en zuigset.

Meest nuttige accessoire bij dit artikel:
VPE stofzak fleece, 5st. (art.nr. 302002892)

ATTIX 115-01 Art.nr. 4010500044
De ATTIX 115 is een 1-fase stofzuiger (230v) uit onze premium 
klasse. Poedergecoat stalen constructie, de 3 motoren kunnen 
onafhankelijk van elkaar aan/uit, uitgevoerd met sterfilter 
(stofklasse L) met filterschudder.

Geleverd met: 
9 m elektrokabel, sterfilter 
(PET, L-klasse), MultiFit-
adapter Ø70/ Ø50 mm en 
cycloonplaat.

ATTIX 145-01 Art.nr. 4030500151
De ATTIX 145 uit de premium klasse stof-/waterzuigers is uitge-
voerd met een krachtige 2-traps zijkanaalverdichter voor zware 
industriële toepassingen. Is mobiel en levert krachtige prestaties.

Geleverd met: 
9 m elektrokabel, sterfilter 
(PET, L-klasse) en MultiFit-
adapter Ø70/ Ø50 mm.

van
€ 1.249,00

voor
€ 999,00

van
€ 1.859,00

voor
€ 1.799,00

van
€ 1.429,00

voor
€ .1.199,00

voor
€ 2.849,00

2x3600

8100 5250

2x3600

230/1/50

230/1/
50-60

400/3/50

230/1/
50-60

250/25

230/23 300/30

250/2570 l

100 l 100 l

50 l

 Luchtverplaatsing l/min

 Onderdruk mbar/kPa

 Elektr.aansluitw. V/~/Hz 

 Reservoir inhoud l

 Vermogen W

2x1500

3x1000 2200

2x1500

Nu met GRATIS antistatische zuigset (art.nr. 63216) t.w.v. € 497,00 Nu met GRATIS antistatische zuigset (art.nr. 63216) t.w.v. € 497,00

€ 139,05€ 69,-



Bescherm uw personeel tegen gevaarlijke stoffen.
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ATTIX 30-2M PC Art.nr. 107400402
Compacte en flexibele stofzuiger met hoge prestaties en mobi-
liteit. Met het Push&Clean filterreinigingssysteem voltooit u uw 
werkzaamheden sneller. Officieel goedgekeurd voor het opzuigen 
van stofsoorten uit stofklasse M. 

Geleverd met: 
7,5 m elektrokabel, PET filter 
(L-klasse) en MultiFit-adapter Ø70/ 
Ø50 mm, zuigslang 5 m/Ø 36 mm, 
2-delige zuigbuisset en zuigmond.

Meest nuttige accessoire bij dit artikel:
Veiligheidsstofzak type H (art. nr. 107400233)

ATTIX 40-0M PC TYPE 22 Art.nr. 107400410
De ATTIX 40-0M PC TYPE 22 is een professionele, compacte 
veiligheidszuiger voor stofklasse M. Deze machine is uitgevoerd 
met een ingebouwde Flowsensor met akoestisch waarschuwings-
signaal en heeft het Push&Clean filterreinigingssysteem. Tevens 
geschikt voor gebruik in Zone 22.

Geleverd met: 
7,5 m elektrokabel, Push&Clean 
filterreinigingssysteem

ATTIX 791 2M B1 Art.nr. 302001537
De ATTIX 791-2M-B1 is goedgekeurd voor het opzuigen van 
explosieve stofsoorten uit de stofklasse Zone 22. De machine 
heeft koolborstelloze “long life” motoren voor topprestaties en 
een lange levensduur.

Geleverd met: 
7,5 m elektrokabel, 
inschakelautomaat voor 
elektrisch gereedschap.

ATTIX 30-0H Art.nr. 107407546
De ATTIX 30-OH is een compacte een flexibele zuiger met hoge 
prestaties en mobiliteit. Met het Push&Clean filterreinigingssys-
teem voltooit u uw werkzaamheden sneller.

Geleverd met: 
7,5 m elektrokabel, PET filter 
(L-klasse) en MultiFit-adapter 
Ø70/ Ø50 mm, zuigslang 5 
m/Ø 36 mm, 2-delige zuig-
buisset en zuigmond. 

Meest nuttige accessoire bij dit artikel:
Veiligheidsstofzak type H (art. nr. 107400233)

voor
€ 679,00

van
€ 2.179,00

voor
€ 1.999,00

van
€ 2.349,00

voor
€ 2.299,00

voor
€ 589,003700

3200 3800

3700

230/1/
50-60

230/1/
50-60

230/1/
50-60

230/1/50

250/25

230/23 250/25

250/25

1500

1400 1500

1500

30 l

37 l 70 l

30 l

 Luchtverplaatsing l/min

 Onderdruk mbar/kPa

 Elektr.aansluitw. V/~/Hz 

 Reservoir inhoud l

 Vermogen W

Nu met GRATIS industrie zuigset (art.nr. 48907) t.w.v. € 589,00 Nu met GRATIS industrie zuigset (art.nr. 48907) t.w.v. € 589,00

€ 106,20 € 106,20



Stil, krachtig en productief reinigen! 

AERO 26-2L PC TNO Art.nr 107406608
Het is een lichtgewicht en robuuste machine voor professionele 
gebruikers. Deze zuiger is TNO gekeurd voor gebruik in de bouw. 

Geleverd met: 
Push&Clean, softstart, 
toerentalregelaar, inschakel-
automaat voor elektrisch 
gereedschap, fleece stofzak 

ATTIX 560-21 XC TNO Art.nr 302000583
Dit is dé oplossing voor de veeleisende klant die veel reinigt. Ook 
voor bijzonder fijn stof zoals betonstof, cement, kalk en gips. 
Deze zuiger is TNO gekeurd voor gebruik in de bouw. 

Geleverd met: 
XtremeClean, softstart, 
toerentalregelaar, inschakel- 
automaat voor elektrisch 
gereedschap, antistatisch,  
afvalzak  

Meest nuttige accessoire bij dit artikel: 
Boortool (art.nr 107402478)  

NU
€ 299,00

van
€ 809,00

voor
€ 599,00
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3.700 l/m 3.600 l/m

25 l 45 l

235/23,5 mbar/kPa 230/23 mbar/kPa

1.500 W 1.500 W

 Luchtverplaatsing in l/m

 Onderdruk in mbar/kPa

 Reservoir inhoud in l

 Vermogen zuigmotor

KG
 Gewicht in kg

Push&Clean XtremeClean

KG KG
9 kg 16 kg

AERO 26-2L 
PC TNO

TNO gekeurde bouwzuiger, 
geschikt voor nat en droog-
gebruik. Met Push&Clean 
semi automatisch filterreini-
gingssysteem. 
• Werk veilig, werk stofarm
• Met inschakelautomaat
• Regelbare zuigkracht
• Veiligheidssnoer
• Gratis Wall Drill Kit

€ 299,-
(ex. BTW)

• Gratis Wall Drill Kit

E-mail: info.nl@nilfi sk-alto.com
Internet: www.nilfi sk-alto.nl

semi automatisch filterreinigingssysteem
Push&Clean

Nu geleverd 

met GRATIS 
Wall Drill Kit

ATTIX 560-21 
XC TNO

TNO gekeurde bouwzuiger.
Ook voor bijzonder fijn 
stof zoals kwartsstof. Een 
krachtige zuiger met laag 
geluidsniveau. Met het vol-
automatische XtremeClean 
filterreinigingssysteem, 
zodat u probleemloos kunt 
doorwerken. 
• Werk veilig, werk stofarm
• Met inschakelautomaat
• Regelbare zuigkracht 

€ 599,-
(ex. BTW)

E-mail: info.nl@nilfi sk-alto.com
Internet: www.nilfi sk-alto.nl

volautomatisch filterreinigingssysteem
XtremeClean

Nu met GRATIS boortool (art. nr. 107402478) t.w.v. € 10,33

TNO is een NEDERLANDSE multidisciplinaire kennisonderneming. TNO heeft geen betrekking op België. 

€ 10,33



Snel en schoon in een handomdraai!

FLOORTEC 350 B COMBI Art.nr. 908 4704 010
Met deze walk-behind veeg-/zuigmachine kunt u eenvoudig en 
snel stofarm reinigen. Geschikt voor de kleine en middelgrote 
oppervlakken.

Geleverd met: 
ingebouwde lader, onderhoudsvrije 
batterij, PPL hoofdborstel, zijborstel, 
polyester filter.

Meest nuttige accessoire bij dit artikel: 
Tapijtkit (art.nr. 1463171000)

FLOORTEC R670 B OBC Art.nr. 9084315010
Ride-on veeg-/zuigmachine uit de medium klasse met ingebouw-
de lader. Ideaal voor het stofarm vegen van grote oppervlakken.
Zeer gebruiksvriendelijk en kan zowel binnen als buiten worden
gebruikt.

Geleverd met: 
ingebouwde lader, 
PPL hoofdborstel en 
2 zijborstels.

Meest nuttige accessoire bij dit artikel:  
Mini dumpcontainer (art.nr. 1463981000)

FLOORTEC 760 B OBC Art.nr. 9084113010
Deze walk-behind veeg-/zuigmachine veegt vuil op en zorgt voor 
het stofarm verwijderen van zelfs de kleinste deeltjes in min der tijd. 
Ideaal voor b.v. benzinestations, autodealers en groothandels. 

Geleverd met: 
ingebouwde lader, PPL hoofdborstel,
zijborstel, papieren filter.

Meest nuttige accessoire bij dit artikel: 
Polyesterfilter (art.nr. 1464691000)

FLOORTEC R 870 B OBC Art.nr. 9084404010
Dit is een veelzijdige, stofarme veegmachine voor zwaar gebruik
zowel voor binnen- als buitentoepassingen. De machine is 
geschikt voor vegen in zowel licht stoffige als zeer stoffige 
omgevingen. Hoog lossen mogelijk.

Geleverd met: 
ingebouwde lader, 
hoofdborstel en 
1 zijborstel.  

Meest nuttige accessoire bij dit artikel:  
Linker zijborstel kit (art.nr. 1464946000)

van
€ 2.299,00

voor
€ 2.199,00

PRIJS OP
AANVRAAG

van
€ 3.649,00

voor
€ 3.549,00

PRIJS OP
AANVRAAG

10

720/500 mm

1260/700 mm

825/600 mm

1250/700 mm

12 V

24 V

12 V

24 V

2880 m2/U

6300 m2/U

3715 m2/U

6825 m2/U

60 l

70 l

60 l

75 l

KG
52 kg

KG
255 kg

KG
82 kg

KG
433 kg

 Werkbreedte in mm

 Theoretische capaciteit in m2

 Inhoud container

 Soort aandrijving in V

KG
 Gewicht in kg

Nu met gratis accupakket 1x12V 110Ah nat 
(art. nr. 80564600) t.w.v. € 498,00

€ 94,-

€ 325,-

€ 48,-

€ 773,-



SCRUBTEC 453 B COMBI    Art.nr 9087333020
Deze efficiënte schrob-/zuigmachine is ontworpen om uw werk 
makkelijker te maken. Schrobben en drogen is nog nooit zo  
simpel geweest.

Geleverd met: 
Zuigmond, ingebouwde 
lader, 2 onderhoudsvrije 
batterijen, PPL borstel.

Meest nuttige accessoire bij dit artikel: 
Padhouder (art.nr. 9099671000)

SCRUBTEC 337.2 B COMBI         Art.nr. 9087343020
Compacte machine met enorme reinigingskracht. De SCRUBTEC 
337.2 kan zowel schrobben als drogen, zelfs op de moeilijkst 
bereikbare plaatsen, zoals onder tafel. Dit komt doordat de 
SCRUBTEC 337.2 is uitgerust met een roterend schrobdek en 
geïntegreerde zuigmond. Daardoor is het mogelijk te schrobben 
en te drogen in alle richtingen, zowel voor- als achteruit.

Geleverd met: 
ingebouwde lader, PPL borstel,
onderhoudsvrije batterij en zuigmonden.

Meest nuttige accessoire bij dit artikel: 
Padhouder (art.nr. 9099672000)

SCRUBTEC 343.2 B COMBI      Art.nr. 9087315020
Gebruiksvriendelijke schrob-/zuigmachine in batterij-uitvoering. 
Heeft hoge borsteldruk en grote zuigkracht met een schone vloer 
als resultaat.

Geleverd met: 
PPL schrobborstel, zuigmond, 
onderhoudsvrije batterijen en 
ingebouwde lader.

Meest nuttige accessoire bij dit artikel: 
Padhouder (art.nr. 9099669000)

Voor de professionele gebruiker die hoge eisen stelt! 

SCRUBTEC 234 C  Art.nr. 9087133020
Voor snel en efficiënt schoonmaken t.o.v. dweilen. Reinigt zowel
vooruit als achteruit. Met losse schoon- en vuilwatertank voor het
makkelijk vullen en legen van de tanks. Dit kabel model schrobt 
en droogt de vloer streeploos schoon.

Geleverd met: 
1 x standaard borstel en 
2 x zuigmond kit.

Meest nuttige accessoire bij dit artikel: 
Borstel (art.nr. L08425200)

van
€ 2.549,00

voor
€ 2.299,00
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340 mm

370 mm

430 mm 530 mm

220/240-
50/60

12 V

300 W

1360 m2/U

1480 m2/U

1720 m2/U 2120 m2/U

11/12 l

11/12 l

31/30 l 40/45 l

900 W

KG
38 kg

KG
72 kg

24 V 24 V

KG
133 kg

KG
190 kg

 Werkbreedte in mm

 Theoretische capaciteit in m2

 Inhoud schoon-/vuilwatertank in l

 Elektr.aansluitw.(V-Hz) 

 Vermogen zuigmotor W

KG
 Gewicht in kg

 Soort aandrijving V

van
€ 2.179,00

voor
€ 1.699,00

van
€ 3.899,00

voor
€ 3.495,00

van
€ 4.499,00

voor
€ 3.895,00

€ 29,50

€ 46,-

€ 38,-

€ 62,-



SCRUBTEC R 471 OBC Art.nr. 9087271020
Schrob-/zuigmachine met ergonomische stoel en stuurwiel. Voor de 
reiniging en het onderhoud van alle soorten harde vloeren. Compact 
design, ideaal voor ziekenhuizen, sportzalen en kantoren.

 

Geleverd met: 
zuigmond, grofvuilfilter en 
ingebouwde lader.

Meest nuttige accessoire bij dit artikel: 
Padhouder (art.nr. 38036A) 2 benodigt

SCRUBTEC 553 BL COMBI  Art.nr. 9087180020
De machine heeft een uitzonderlijk laag geluidsniveau, is zeer 
gebruiksvriendelijk, heeft elektrische wielaandrijving en zorgt voor
besparing in water- en chemieverbruik.

Geleverd met:
zuigmond, ingebouwde 
lader, 2 onderhoudsvrije 
batterijen, PPL borstel.

Meest nuttige accessoire bij dit artikel: 
Padhouder (art.nr. 9099671000)

Bezoek onze website op

www.nilfisk-alto.nl

12

van
€ 5.999,00

voor
€ 5.395,00

SCRUBTEC 661 BL COMBI Art.nr. 9087196020
Een uitzonderlijk laag geluidsniveau, instelbare borsteldruk en een 
eenvoudig bedieningspaneel, behoren tot één van de vele eigen-
schappen van deze hoogwaardige schrob-/zuigmachine.

Geleverd met: 
Zuigmond, ingebouwde lader, 
2 onderhoudsvrije batterijen, 
PPL borstel(2 st.)

Meest nuttige accessoire bij dit artikel: 
Padhouder (art.nr. 9099670000) 2 benodigt

van
€ 6.999,00

voor
€ 6.195,00

610 mm530 mm

710 mm 991 mm

24 V24 V

24 V 24 V

3420 m2/U2385 m2/U

4260 m2/U 6250 m2/U

55/55 l42/42 l

80/80 l 120/120 l

KG
255 kg

KG
186 kg

KG
301 kg

KG
626 kg

SCRUBTEC R 6100 B Art.nr. 56114008
Ride-on schrob-/zuigmachine met grote productiviteit, bekend 
om zijn lange levensduur en flexibele inzetbaarheid. Makkelijk 
manoeuvreerbaar en daardoor ideaal voor grote oppervlakken.

Geleverd met: 
Zuigmond, 
grofvuilfilter

Meest nuttige accessoire bij dit artikel: 
Zwaailicht (art.nr. 56114253)

 Werkbreedte in mm

 Theoretische capaciteit in m2

 Inhoud schoon-/vuilwatertank in l

KG
 Gewicht in kg

 Soort aandrijving V

PRIJS OP
AANVRAAG

PRIJS OP
AANVRAAG

€ 62,-

€ 132,-

€ 34,-

€ 355,-



Bereken uw kostenvoordeel
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Voorbeeld Persoon met dweil SCRUBTEC 343 B COMBI

Vloeroppervlak 750 m2, 1 per week reinigen 750 m2, 1 per week reinigen

Uurloon € 22,00 € 22,00

Uren 6 uur 2 uur 10 minuten

Inclusief Werktijd, vullen/legen en reinigen van de 
machine na afloop.

Per Jaar Per Jaar

Arbeidsloon (Weken X uren per keer X uurloon )                                                     
51 X 6 X € 22,00= € 6.732,00 p.j.   

(Weken X uren per keer X uurloon )                                                                                             
51 X 2 uur 10 X € 22,00= €2.430,66

Vaste kosten p.j. 51 X € 10,00 = € 510 € 1.805,00

Inclusief volledige afschrijving over 5 jaar naar € 0,00,  rentev-
erlies, verzekering en onderhoudskosten (10% p.j.)

Totaal € 7.242,00 € 4.235,66

Na 3 jaar € 21.726,00 € 12.706,98

UW VOORDEEL* € 9.019,02

Voorbeeld SCRUBTEC 871 SCRUBTEC R 471 OBC

Vloeroppervlak 2.500 m2, 2 x per week 2.500 m2, 2 x per week

Uurloon € 22,00 € 22,00

Uren 3 uur 15 minuten 2 uur 20 minuten

Inclusief Werktijd, vullen/legen en reinigen van de 
machine na afloop.

Werktijd, vullen/legen en reinigen van de 
machine na afloop.

Per Jaar Per Jaar

Arbeidsloon 51 X 3 uur 15 minuten X 2 X € 22,00 = 
€ 7.293,00

51 X 2 uur 20 minuten X 2 X € 22,00 = 
€ 5.235,66

Vaste kosten p.j. € 5.500,00 € 5.750,00

Inclusief
volledige afschrijving over 5 jaar naar € 0,00,  
renteverlies, verzekering en onderhoudskosten 
(10% p.j.)

volledige afschrijving over 5 jaar naar € 0,00,  
renteverlies, verzekering en onderhoudskosten 
(10% p.j.)

Totaal € 12.793,00 € 10.985,66

Na 3 jaar € 38.379,00 € 32.956,98

UW VOORDEEL* € 5.422,02

*De rekenvoorbeelden zijn indicatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

*De rekenvoorbeelden zijn indicatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

GA VOOR KOSTENBEHEERSING



POSEIDON 6-61 FFA *EU* Art.nr 107146763
Innovatieve premium-klasse koudwaterhogedrukreiniger. Deze 
veelzijdig inzetbare hogedrukreiniger is uitgevoerd met een RVS 
frame, non-marking wielen en non-marking slang. Geschikt voor 
zware reinigingswerkzaamheden in de voedingsindustrie. 

Geleverd met: 
RVS frame, non-marking 
wielen, 10 m non-marking 
hogedruk slang, ERGO 2000 
spuitpistool, TornadoPlus 
lans, TornadoPlus nozzel.

Reinigingsoplossingen op maat.

*Samen met een jaarlijkse onderhoudscontrole en in overeenstemming met de garantievoorwaarden. Dit is van toepassing op alle professionele hogedrukreinigers van Nilfisk die in 2014 zijn aangeschaft en die vanaf 1 januari 2012 zijn geproduceerd. Bewaar uw nota als bewijs van aanschaf voor het gebruik van 
de garantie.

NEPTUNE E 12 / ELEKTRISCH VERWARMD 
Art.nr. 301002020

Deze hogedrukreiniger is ontworpen om te gebruiken bij speciale 
toepassingen waar uitlaatgassen niet toegestaan of gewenst zijn. 
De machine is eenvoudig te gebruiken en heeft een hoge reini-
gingsimpact.

POSEIDON 5-50 PE / BENZINE   Art.nr. 106174803
Wanneer er geen stroom is, bieden hogedrukreinigers op benzine 
onafhankelijkheid en een voortreffelijke reinigingskracht. Volledig 
vrij om zonder stroomvoorziening te werken. Hoge drukniveau’s 
verminderen de reinigingstijd tot een minimum bij toepassingen 
in de verhuur-, bouw- en agrarische sector.

Geleverd met: 
10 m hogedrukslang, 
Ergo 2000 spuitpistool, 
FlexoPower Plus lans en 
TornadoPlus nozzel.

NEPTUNE 7-72 DE / DIESEL       Art.nr. 106239635
Krachtige warmwaterpomp met keramische plunjers. Eenvoudige 
toegang tot het besturingssysteem. Dubbele lanshouder. 
Voorziening om met een vorkheftruck de machine te verplaatsen. 
Elektrisch startsysteem voor een eenvoudig start.

Geleverd met: 
15 m hogedrukslang, 
Ergo 2000 spuitpistool, 
TornadoPlus lans en 
TornadoPlus nozzel.

Prijs op 
aanvraag

Prijs op 
aanvraag

Prijs op 
aanvraag

Prijs op 
aanvraag
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100 bar

150 bar

240 bar

220 bar

400/3/50
/10

KG
45,4 kg

1610 l/u

750 l/u

870 l/u

1300 l/u

KG
80 kg

KG
132 kg

KG
510 kg

5,7 kW

400-415/3
/50/24,3

Motor 
Mitsubishi 

S3L2

 pompdruk in bar

 Wateropbrengst l/u

 Vermogen Kw

 Elektrische aansluitwaarde: V/~/Hz/Amp

KG
 Gewicht kg

3 JAAR
GARANTIE*

PROFESSIONELE HOGEDRUKREINIGERS

3 JAAR
GARANTIE*

PROFESSIONELE HOGEDRUKREINIGERS

3 JAAR
GARANTIE*

PROFESSIONELE HOGEDRUKREINIGERS

3 JAAR
GARANTIE*

PROFESSIONELE HOGEDRUKREINIGERS

Motor 
Honda GX 

270



TW 300 CAR Art.nr. 303000006
Compacte sproei-extractiemachine. Ideaal voor het reinigen van 
autobekleding, tapijt en meubelbekleding. Optimale reiniging en 
snelle opdroging.

Geleverd met: 
zuigslang, bekledingsadapter 
en sproeislang 3 m/Ø 32.

De blauwe kracht!

DUO BOOSTER  
Stationaire koudwaterhogedrukreiniger met 2-pompensysteem. 
Voor middelzware en zware reinigingswerkzaamheden in de 
industrie.

Geleverd met: 
RVS kast, vlotterbak, 
beveiliging tegen laag 
oliepeil en automatische 
start/stop

SOLAR BOOSTER GAS/ELEKTR./DIESEL  
Stationaire warmwaterhogedrukreiniger leverbaar met aardgas, 
diesel of elektrische verwarming. 

Kenmerken: 
Automatische start/stop, elektrisch 
verwarmingssysteem, PLC besturing 
en uitbreidbare  bedieningselek-
tronica,  vlotterbak, gegalvaniseerd 
stalen frame.

Prijs op 
aanvraag

Prijs op 
aanvraag

voor
€ 599,00
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160 bar

2400 l/min

400/3/50/
24-27

230/1/50

230/1/50

2400 l/u

190 mbar/kPa

90 l/u

KG
160 kg

1000 W

KG
55 kg

13,5-16,4 kW

8/8 l

15-85 °C 

 pompdruk in bar

 Wateropbrengst l/u

 Vermogen Kw

 V/~/Hz/Amp

 

  

 Luchtverplaatsing l/min

 Onderdruk mbar/kPa

 Vermogen W

3 JAAR
GARANTIE*

PROFESSIONELE HOGEDRUKREINIGERS

3 JAAR
GARANTIE*

PROFESSIONELE HOGEDRUKREINIGERS

SPECIALS
Ook voor speciale producten kunt u bij ons terecht, zoals deze 
volledig mobiele hogedruktrailer. Vraag uw accountmanager naar 
de mogelijkheden. 

Water toevoer 
Temperatuur in graden 
Celcius

Elektrische aansluitwaarde:

Inhoud schoon-/vuilwater
tank in l



Nederland
Nilfisk BV
Versterkerstraat 5
1322 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

België - Luxemburg
Nilfisk NV/SA
Riverside Business Park
Internationalelaan 55 
Gebouw C3/C4
1070 Brussel
Tel. +32 (0)2 467 60 50
Fax +32 (0)2 463 44 16
e-mail: info.be@nilfisk.com
www.nilfisk-alto.be

Prijzen zijn geldig van 7 september tot en met 7 december 2015. Prijzen zijn netto per stuk, exclusief BTW per stuk in Euro en inclusief eventuele wettelijke verwijderingsbijdrage en eventuele inruil oude reinigingsmachine. Zetfouten voorbehouden. 
Aan informatie of illustraties in deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen. 

Nu met gratis tank/borstel/padhouder t.w.v. € 231,00 (art.nr. 10104A+11298A+11316A)

Art.nr. 56380065
Laagtoeren eenschijfsmachine voor minder zware reinigings-
werkzaamheden. 

+

Voor de betere  
reinigingsapparatuur!

SPINTEC 443 EENSCHIJFSMACHINE AERO 26-01 PC X STOF- /WATERZUIGER  
Art.nr. 107406605
Lichtgewicht en robuuste nat-/droogzuiger voor professionele 
gebruikers. Ergonomisch design, semi-automatische filterreiniging 
en gebruiksvriendelijke opbergmogelijkheden. Dit model heeft 
ook een kabeloprolsysteem.

Geleverd met: 
kabeloprolsysteem, 
Push&Clean
filterreinigingssysteem,
blaasfunctie, 
fleece stofzak.

SPECIALE COMBINATIE ACTIE 

Spintec 443 + AERO 26-01 PC X
Prijs € 1.568,00 Nu € 1.199,00 

430 mm

3600 l/min

230/1/50

1250 W

15 m

210/21

1100 W

25 lKG
37 kg KG

9 kg

VOORHEEN


