
Nová řada ATTIX 33 a 44 

Dělá svoji 
práci ...

Proto já 
mohu 
dělat tu 
svou



Protože jen to nejlepší je dost dobré .....
Nová generace. Nejlepší ve své kategorii.
Díky kompletně nové konstrukci a průmyslovému designu 
přináší nová třída extraktorů prachu ATTIX 33 a 44 vyšší 
výkon, kterého dosahuje zvýšením průtoku vzduchu  
v hadici, hubici a propojovacích prvcích. Znamená to lepší 
odstraňování prachu a zvýšení produktivity, což vám 
pomůže soustředit se na práci.

Výkon bez přerušování
Systém Nilfisk InfiniClean™ automaticky čistí filtr  
obráceným pulzním prouděním vzduchu každých 15 
sekund, takže se můžete soustředit na práci bez obav 
o snížení sacího výkonu. A protože jsou čisticí pulzy
silnější, je možno zaplnit celou nádobu bez nutnosti složité 
údržby iltru - a to i při použití v náročných podmínkách  
s jemným prachem. Odolný, omyvatelný PTFE materiál 
filtru prodlužuje životnost tohoto příslušenství a přispívá tak 
výrazně ke snížení celkových nákladů na provoz.







Protože pokud jde o vaši bezpečnost,  
neplatí jen pouhé normy...

Nejlepší ve své třídě - ve všech kategoriích
Řady ATTIX 33 a 44 jsou dostupné ve třídách nebezpečnosti 
prachu L, M a H a disponují 100% těsněním průtoku vzduchu, 
a to i během čištění filtru, což znamená, že potenciálně  
nebezpečný prach zůstane ve stroji a nedostane se do vašeho 
pracovního prostředí.  

Další funkce navíc. Zvýšená bezpečnost 
Naše stroje použitelné ve třídách nebezpečnosti prachu M a H 
disponují systémem čidel, která trvale monitorují průtok  
vzduchu během provozu. Pokud rychlost sání vzduchu 
poklesne pod 20 m/s, aktivuje se vizuální a zvukový signál,  
který upozorňuje na jakékoliv ucpání, což může znamenat, že 
odsávání prachu není optimální. 

A protože prach není jediným nebezpečím ve vašem  
pracovním prostředí, náš 1000 až 1200 wattový motor  
s by-passovou turbínou byl navržen tak, aby vytvářel méně 
hluku, a zajistil tak vaše pohodlí a bezpečnost.

Konfigurace třídy H využívá třístupňového filtračního systému, 
který zajišťuje nejvyšší dosažitelnou úroveň bezpečnosti,  
prodlužuje životnost HEPA filtru a snižuje náklady na údržbu.

Hlavní PTFE filtr 
(99,9% filtrace)

Kazetový HEPA filtr  
(99,995% filtrace)

Fleecový filtrační 
sáček (silnější  
filtrace a bezpečná 
likvidace)



Využití vašich zkušeností
Strávili jsme spoustu času při povídání si s lidmi, jako jste vy, a proto víme, jak jsou důležité ty drobné detaily, které znamenají, že 
něco „prostě funguje“. To je důvod, proč jsme vysavač ATTIX vybavili řadou praktických funkcí, které vám zjednoduší práci.

Protože náročná práce nemusí být  
těžší, než je třeba...

Gumové popruhy a háky  
na hadice a kabely
Díky snadno použitelným hákům  
a pružným gumovým páskům je 
skladování a doprava vysavače a 
jeho příslušenství doslova hračkou.

Stabilní a ovladatelný design
Manévrování je snadné díky  
velkým kolům, předním kolečkům 
se základnou z nerezi a případně  
i volitelné vysoké rukojeti.

Univerzální základna pro 
soupravu nářadí
Univerzální základna pro  
využití systémů pro ukládání 
nářadí L-BOXX a TANOS. Auto On/Off zásuvka  

pro nářadí
Po připojení elektrického 
nářadí přímo do vysavače 
ATTIX dojde k aktivaci  
odsávání prachu pouhým  
spuštěním připojeného nářadí.  
Odsávání pokračuje po dobu 
několika sekund ještě poté,  
co vysavač vypnete, čímž je 
zajištěno zachycení  
veškerého prachu.

Robustní nádoba
Odolná dvouplášťová  
konstrukce zaručuje  
dlouhou životnost i v těch  
nejnáročnějších podmínkách.

Plochá horní část pro snazší 
skladování
Stabilní a bezpečné místo pro 
uložení ochranných pomůcek, 
doplňků a elektrického nářadí, 
když je nepoužíváte.



Dlouhá životnost, omyvatelný filtr
Na rozdíl od jiných filtrů na trhu, je náš nový  
primární filtr vyroben z odolného, nepřilnavého  
a omyvatelného PTFE materiálu, který dosahuje 
minimální záchytnosti 99,9% při mokrém i suchém 
použití. Je snadno přístupný a lze jej jen  
opláchnout pod tekoucí vodou - to znamená 
úsporu času, delší životnost a snížení celkových 
nákladů na provoz.



Nová generace extraktorů prachu ATTIX 

Nejlepší vysavače ve své třídě byly kompletně zkonstruovány 
s ohledem na reálné pracovní aplikace tak, aby dodávaly vyšší 
výkon a vysokou produktivitu a zároveň snižovaly provozní 
náklady. Jejich jedinečný systém automatického čištění filtru 
InfiniClean™ čistí filtr každých 15 sekund, čímž udržuje vaše 
pracovní prostředí bez prachu, abyste se mohli soustředit na 
práci.

Vysavače ATTIX 33 a 44 jsou kompaktní a snadno ovladatelné 
i pokud jde o přepravu z jednoho místa na druhé. Všechny 
modely nabízejí flexibilní řešení pro uskladnění nářadí a  
příslušenství, takže vše, co potřebujete, je na dosah ruky. Řady 
ATTIX 33 a 44 přicházejí v různých konfiguracích, které splňují 
všechny bezpečnostní třídy, stejně jako vaše konkrétní potřeby. 

Podívejte se na kompletní přehled verzí na www.nilfisk.cz

Nilfisk s.r.o.
Do Čertous 1, 193 00 Praha 9 
Česká republika
Tel.: +420 241 408 419
www.nilfisk.cz
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Váš obchodní partner:


