
Nový rad ATTIX 33 a 44 

Urobí svoju 
prácu ...

Aby 
sme si 
my  
mohli 
robiť 
svoju



Lebo len to najlepšie je dosť dobré...
Nová generácia. Najlepší vo svojej triede.
Kompletne zefektívnené a navrhnuté s ohľadom na  
profesionálov ako ste vy, nové vysávače prachu ATTIX 33 
a 44 majú vysokú výkonnosť vďaka zvýšenému saciemu 
výkonu s lepším prietokom vzduchu v hadici, dýze a  
prípojke nástrojov. To znamená lepšie vysávanie prachu a 
vyššiu produktivitu, čo vám umožní sústrediť sa na prácu.

Nepretržitý výkon
Systém Nilfisk InfiniClean™ automaticky čistí  
filter s impulzmi obráteného toku vzduchu každých 15 
sekúnd, takže sa môžete sústrediť na prácu bez obáv 
o zníženie sacieho výkonu. A vďaka výkonnejšiemu
čistiacemu impulzu môžete naplniť celý zásobník bez 
potreby údržby filtra – dokonca aj v náročných použitiach 
s jemným prachom. Trvanlivý, nepriľnavý, umývateľný 
materiál PTFE znamená, že filter sa musí vymieňať menej 
často, čo vám pomôže znížiť celkové náklady na váš 
majetok.







Pretože na našej bezpečnosti nie je nič 
štandardné...

Najlepší vo svojej triede – bez ohľadu na triedu
Rad ATTIX 33 a 44 je k dispozícii v bezpečnostných triedach 
pre prach L, M a H a vyznačuje sa 100 % tesným prietokom 
vzduchu aj počas čistenia filtra, čo znamená, že potenciálne 
nebezpečný prach zostáva v stroji a nie vo vašom pracovnom 
prostredí.  

Extra prvky. Extra bezpečnosť 
Naše stroje triedy M a H majú varovný systém so snímačom 
prietoku, ktorý nepretržite monitoruje prietok vzduchu počas 
prevádzky. Ak rýchlosť sania klesne pod 20 m/s, aktivujú sa 
vizuálne a akustické signály na varovanie pred zablokovaním, 
ktoré by mohlo znamenať, že vysávanie prachu nie je  
optimálne. 

A pretože prach nie je jediným nebezpečenstvom pre vaše 
pracovné prostredie, náš 1000 -1200 Wattový motor bol 
skonštruovaný tak, aby produkoval menej hluku pre vaše 
pohodlie a bezpečnosť.

Konfigurácia triedy H využíva 3-stupňový filtračný systém, ktorý 
zabezpečuje najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti a predlžuje 
životnosť HEPA filtra, čím sa znižujú náklady na údržbu.

Hlavný PTFE filter 
(filtrácia 99,9 %)

Filtračná vložka 
HEPA  (filtrácia 
99,995 %)

Netkané filtračné 
vrecko (extra  
filtrácia a bezpečná 
likvidácia)



Zabudovaný zdravý rozum
Pretože sme strávili veľa času rozprávaním sa s ľuďmi ako ste vy, vieme, aké dôležité sú malé detaily, ktoré znamenajú, že niečo 
proste funguje. Preto sme do každého stroja ATTIX vložili mnoho praktických prvkov, aby sme vám uľahčili prácu.

Lebo ťažká práca by nemala byť  
ťažšia ako musí byť…

Gumené remene a háky  
pre hadicu a kábel
Jednoducho použiteľné háky  
a flexibilné gumené remene  
znamenajú, že uchovávanie  
a preprava sú absolútne  
jednoduché.

Stabilný a manévrovateľný 
dizajn
Veľké kolieska, rukoväte,  
úchyty koliesok  
z nehrdzavejúcej ocele a 
voliteľná rukoväť znamenajú 
jednoduchú manipuláciu.

Univerzálny držiak  
na náradie
Voliteľný držiak na náradie je  
k dispozícii pre systémy na 
náradie e L-BOXX alebo 
TANOS.

Zásuvka AutoOnOff
Zastrčením elektrického  
náradia priamo do stroja ATTIX 
sa aktivuje vysávanie prachu 
jednoduchým naštartovaním 
náradia.  
Vysávanie pokračuje niekoľko 
sekúnd po vypnutí náradia na 
zabezpečenie úplného 
odstránenia prachu.

Robustný zásobník
Trvanlivá konštrukcia  
s dvojitými stenami  
zabezpečuje dlhú životnosť aj  
v najnáročnejších prostrediach.

Rovný vrch na uchovávanie
Stabilné a bezpečné miesto na 
bezpečné uchovávanie nástrojov, 
príslušenstva alebo elektrického 
náradia, keď sa nepoužívajú.



Dlhá životnosť, umývateľný filter
Na rozdiel od iných filtrov na trhu náš nový hlavný 
filter je vyrobený z trvanlivého, nepriľnavého,  
umývateľného materiálu PTFE, ktorý dosahuje 
vysatie minimálne 99,9 % pri mokrom a aj suchom 
použití. Je k nemu jednoduchý prístup a možno ho 
umývať pod tečúcou vodou – šetrí čas, dlhšie 
vydrží a znižuje celkové náklady na váš majetok.



Nová generácia vysávačov prachu ATTIX

Vysávače prachu, ktoré sú najlepšie vo svojej triede, boli  
kompletne z efektívnené s ohľadom na reálne pracovné  
použitia, aby dosahovali najvyššiu výkonnosť, zvýšila sa  
produktivita a znížili sa náklady na ú držbu. Ich jedinečný  
systém InfiniClean™ automaticky čistí filter každých  
15 sekúnd, aby bolo vaše pracovné prostredie bezprašné  
a vy ste sa mohli sústrediť na prácu.

Vysávače prachu ATTIX 33 a 44 sú robustné a jednoducho sa 
s nimi manipuluje – aj keď ide o prepravu z jedného miesta 
na druhé. Všetky modely majú flexibilné úložné riešenia pre 
náradie a príslušenstvo, takže všetko, čo potrebujete, máte 
poruke. Rad ATTIX 33 a 44 je k dispozícii v rôznych  
konfiguráciách pre všetky bezpečnostné triedy a pre vaše 
špecifické potreby. 

Prehľad všetkých variantov nájdete na www.nilfisk.sk

Nilfisk s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03  Bratislava
www.nilfisk.sk
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Váš obchodný partner:


