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Effektiv koldtvandsrenser 
med ekstra stor 
vandmængde
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Modeller og specifikationer

Tekniske specifikationer POSEIDON 8-111 POSEIDON 8-111 ST POSEIDON 8-125 POSEIDON 8-125 ST

Pumpetryk (bar/MPa) 180/18 180/18 160/16 160/16

Rensekraft (kg) 11,1 11,1 12,5 12,5

Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)   2100/2050 2100/2050 2500/2450 2500/2450

Max. temperatur på tilgangsvand (°C) 50 50 50 50

Pumpe (RPM) 1450 1450 1450 1450

Dimensioner, L x B x H (mm) 900 x 660 x 915 900 x 660 x 915 900 x 660 x 915 900 x 660 x 915

Vægt (kg) 130 130 130 130

Optagen effekt (kW) 14 14 14 14

Spænding/faser/frekvens/forbrug (V/~/Hz/A) 400/3/50/24* 400/3/50/24* 400/3/50/24,9* 400/3/50/24,9*

Elkabel, længde (m) 5 5 5 5

Selvansug (m) 1,5/2,5 1,5/2,5 1,5/2,5 1,5/2,5

Dysestørrelse 1200 1200 1590 1590

Egenskaber  

Stempler, type/antal (stk.) Keramiske / 3 Keramiske / 3 Keramiske / 3 Keramiske / 3

Rustfrit kabinet • •

Automatisk start/stop med forsinkelse • • • •

Standardtilbehør  

Højtryksslange (15 m) 1402064 [DN10] 1402064 [DN10] 4810213 [DN12] 4810213 [DN12]

Ergo 2000 spulehåndtag 106403122 106403122

Ergo 3000 spulehåndtag 106402190 106402190

Ergo kobling 101119496 101119496 101119496 101119496

Vandtilgangskobling** 61369 61369 61369 61369

Tornado Plus dyserør u. dyse 106403010 106403010 106403010 106403010

Tornado Plus dyse 101119758 101119758 301150004 301150004

Bestillingsnr. 301002534 301002618 301002535 301002619
* Andre spændingsvarianter tilbydes.

POSEIDON 8
• SilentPower: 1450 rpm motor for væsentlig reduktion  i støjniveau
• Keramiske stempler og messingtopstykke for længere levetid
• Automatisk start/stop med forsinkelse for øget holdbarhed
• SoftStart system: Motorens hastighed øges gradvist, hvilket 
 beskytter det elektriske kredsløb
• Store luftfyldte kørehjul gør renseren let at manøvrere
• Kraftig pulverlakeret stålramme (rustfri på ST model)

• Synlig måler af oliestand
• Parkeringsbremse
• 2 holdere til dyserør
• Slangerulle fås som ekstra tilbehør
• 15 m DN10/DN12 højtryksslange
• ErgoSystem tilbehør: 
 Optimal brugervenlighed
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POSEIDON 8

POSEIDON 8 ST

POSEIDON 8 er en premium-klasses koldtvandsrenser 
til de brugere, der har behov for stor vandmængde 
kombineret med et højt tryk – og lavt strømforbrug. 

Robust design og høj ydeevne gør POSEIDON 8 ideel 
til brug i landbruget, bygge/anlæg, auto/transport-bran-
chen samt i fødevareindustrien.

POSEIDON 8 er en professionel højtryksrenser med højt 
tryk og stor vandmængde og dækker herved ethvert 
rengøringsbehov specielt til de steder, hvor der kræves 
ekstra skylleeffekt.

Som for alle Nilfisk-ALTO højtryksrensere, er der også 
her sat fokus på ergonomien samt, at renseren er nem 
at anvende og at tilbehørsskift er hurtigt: Først og frem-
mest med det patenterede Ergo-system, hvor håndtag 
og dyserør kan drejes ubesværet, hvilket sparer ikke 
alene på kræfterne, men øger samtidig sikkerheden og 
produktiviteten.

Rammen med de store, luftfyldte kørehjul gør højtryks-
renseren meget stabil og let at manøvrere rundt med 
- selv på ujævne overflader.
Samtidig gør parkeringsbremsen det sikkert at arbejde 
med renseren.

POSEIDON 8 har en 4-polet 
motor med 1450 omdr./ min. 
På grund af de lave omdrejninger, 
reduceres slid på pumpen samt 
støjniveau betydeligt. 


