
AERO 21/26/31

Kompakt støv-/våtsuger 
for produktivitet på et nytt nivå
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Nyt godt av et bedre arbeidsmiljø, som 
kommer av seg selv når du arbeider med 
kraftige og effektive maskiner
Når du arbeider med elektrisk boring- 
sliping- eller skjærearbeid, så vil det kraftige 
munnstykket med automatisk start/stopp, 
som noen av modellene er utstyrt med, være 
til stor hjelp når det gjelder å holde både 
luft og omgivelser rene samt at støynivået 
også reduseres. Den automatiske start/stopp 
funksjonen aktiverer støvsugingen når det 
tilkoblede el-verktøyet er i bruk, noe som gir 
bedre arbeidsmiljø.

Push&Clean gir bedre sugeevne
Push&Clean teknologien gjør det mulig raskt 
og enkelt å rengjøre filteret. Med Push&Clean 
er det eneste du skal gjøre for å rengjøre filteret 
og blokkere stussen til luftinntaket eller slangen 
og så trykke på filtreringsknappen. Effektive 
luftimpulser vil rengjøre filteret på en skånsom 
måte, og du vil svært raskt være klar til å 
fortsette arbeidet.

Hendig og hele tiden klar til bruk
På grunn av sin lave vekt er de kompakte AERO 
støv-/våtsugerne enkle å transportere fra sted til 
sted. Støvsugerne er utstyrt med brukervennlige 
holdere til sugeslange, munnstykker og 
ledning, samt innebygget 2-punkts parkering til 
forlengerrør, noe som gjør oppbevaringen enkel 
og pålitelig.
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Øk produktiviteten med bedre 
rengjøring, enklere håndtering og 
tidsbesparende vedlikehold.

Uansett om du arbeider med vått eller tørt byggeavfall, 
på åpne arealer eller på vanskelig tilgjengelige steder, 
gjør rent på verkstedet eller byggeplassen - så vil AERO 
støv-/våtsuger gjøre arbeidet uten problemer.

Takket være  sin kompakte størrelse, den forbedrede 
sugestyrken, den gode filtreringen med PET-filteret og 
filterrengjøringssystemet Push&Clean, bringer AERO 
maskinene rengjøring og produktivitet opp på et 
høyere nivå.

I denne serien finnes det mange modeller som er utviklet 
med fokus på forskjellige bruksområder og sluttbrukerens 
behov innen for industri, bilbransjen, bygg- og anlegg.

Kompakt og ergonomisk riktig design gjør 
ditt daglige arbeid mer behagelig, sikkert 
og enkelt med:

• Lettvektsbeholder i 3 forskjellige   
 størrelser: 20, 25 eller 30 liter
• Innebygget fleksibel oppbevaring   
 av sugeslange, ledning og tilbehør
• Enkel og pålitelig i bruk og enkel 
 å manøvrere

Uansett hvilke maskin du velger har den flere 
nyttige funksjoner og fordeler:

• Push&Clean semiautomatisk    
 filterrengjøringssystem for raskere   
 og enklere vedlikehold
• PET-filter med lang levetid og   
 effektivitet på 99,9 %
• Kraftig motor med sugeevne på   
 opp til 235 mbar og stor luftstrøm
• Blåsefunksjon
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Flere holdere til rør, munnstykker og sugeslange gjør transport og oppbevaring rask og sikker.
Utformingen av motortoppen gjør det mulig å oppbevare mindre verktøy eller personlige eiendeler.

Med et integrert håndtak i beholderen blir 
løfting og tømming enkel og behagelig.

AERO 21 / AERO 21 INOX er de minste modellene i AERO-
serien, med et kompakt design og mange brukervennlige 
funksjoner. Støv-/våtsugeren på 20 liter har effektiv 
sugeevne og er tilgjengelig med rustfri INOX stålbeholder 
med kraftige hjul og løftehåndtak.

En lettvektsmaskin for medarbeidere i industrien, 
bilbransjen samt bygg- og anleggsbransjen.

Kompakt og enkel, og på den måten lett å transportere og oppbevare
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AERO 21 / AERO 21 INOX 
- Kompakt og brukervennlig design

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

AERO 21-01 PC AERO 21-21 PC AERO 21-01 PC INOX AERO 21-21 PC INOX

Luftmengde (l/min.) 3600 3600 3600 3600

Vakuum (mbar/kPa) 210/21 210/21 210/21 210/21

Effekt, Pmax (W) 1250 1250 1250 1250

Effekt, Piec (W) 1000 1000 1000 1000

Støynivå (BS 5415) (dB(A)) 64 64 64 64

Lydeffekt nivå (IEC 704) (dB(A)) 72 72 72 72

Beholdervolum (l) 20 20 20 20

Spenning/faser/frekvens (V/~/Hz) 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60

Mål, L x B x H (mm) 375 x 385 x 505 375 x 385 x 505 390 x 400 x 525 390 x 400 x 525

Vekt (kg) 7.5 7.5 8.5 8.5

Elkabel, lengde (m) 5 5 5 5

Filterareal (cm²) 3000 3000 3000 3000

Egenskaper:

Push&Clean filterrengjøringssystem  •  •  •  •

Blåsefunksjon  •  •  •  •

Tilbehør- og kabelholdere  •  •  •  •

Stikk for el.verktøy med aut. start/stopp av støvsuger  •   •

Løftehåndtak på beholder  •  •  •  •

Holder til sugeslange  •  •  •  •

Rustfri stålbeholder   •  •

Standard tilbehør:

Sugeslange (diameter x lengde) 107405600 [Ø32 x 1.9] 107405599 [Ø32 x 2.5] 107405600 [Ø32 x 1.9] 107405599 [Ø32 x 2.5]

Forlengerrør, alu, Ø36, 2 stk. 107400032 107400032 107400032

Forlengerrør, plast, Ø36, 2 stk. 40696 [Ø32]

Fleece støvsugerposer (4 stk.)* 302002404 302002404 302002404 302002404

Filterelement, PET-fleece, Ø185 x 140 mm 302000490 302000490 302000490 302000490 

Polstermundstykke m. børste, 115 mm, Ø36 14295 14295 14295 14295

Gulvmunnstykke, 300 mm 107402706 107402706 107402706 107402706

Fugemunnstykke, 300 mm 29541 29541 29541 29541

Adapter til el-verktøy med sugestyrkeregulering 107409977 107409977

Artikkel nr.: 107406600 107406601 107406602 107406603

* Med maskinen følger 1 stk.
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Den nyskapende oppbevarings-løsningen gjør det enklere å plassere sugeslangen på siden av 
maskinen med en fleksibel gummistropp. Automatisk kabelinntrekk (på AERO 26-01 PC X) for 
enklere oppbevaring og beskyttelse av ledningen.

Støv-/våtsugerne er kompakte og enkle i bruk - det 
optimale valget til mindre rengjøringsoppgaver.

AERO 26 / 31 INOX er fremtredende modeller innen for 
AERO-serien med spesielt fokus på brukermuligheter og 
sluttbrukerens behov.  Dette er kraftige og lette støv-/
våtsugere med ergonomisk riktig design for profesjonelle 
håndvekere. Maskinene er utstyrt med semiautomatisk 
filterregjøring og har praktiske opp-bevaringsløsninger. 

Kompakt og riktig ergonomisk utforming gir enkel og sikker håndtering

Med et integrert håndtak i beholderen blir 
løfting og tømming enkel og behagelig.
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AERO 26 / AERO 31 INOX 
- Kraftige og med praktisk oppbevaring av tilbehør

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

AERO 26-01 PC X AERO 26-21 PC AERO 26-2L PC AERO 31-21 PC INOX

Luftmengde (l/min.) 3600 3600 3700 3600

Vakuum (mbar/kPa) 210/21 210/21 235/23.5 210/21

Effekt, Pmax (W) 1250 1250 1500 1250

Effekt, Piec (W) 1000 1000 1200 1000

Støynivå (BS 5415) (dB(A)) 64 64 64 64

Lydeffekt nivå (IEC 704) (dB(A)) 72 72 72 72

Beholdervolum (l) 25 25 25 30

Spenning/faser/frekvens (V/~/Hz) 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60

Mål, L x B x H (mm) 375 x 392 x 530 375 x 392 x 530 375 x 392 x 530 390 x 400 x 635

Vekt (kg) 9 9 9 10.5

Elkabel, lengde (m) 5 5 7.5 5

Filterareal (cm²) 3000 3000 3000 3000

Egenskaper:

Push&Clean filterrengjøringssystem  •  •  •  •

Blåsefunksjon  •  •  •  •

Tilbehør- og kabelholdere  •  •  •  •

Verktøy-plassering  •  •  •  •

Gummistropp til oppbevaring av slange  •  •  •  •

Automatisk kabelinntrekk  •

Stikk til el-verktøy med aut. start/stopp av støvsuger  •  •  •

SoftStart  •

Regulering av motorhastighet  •

Rustfri stålbeholder  •

Løftehåndtak på beholder  •  •  •  •

Standard tilbehør:

Sugeslange (diameter x lengde) 107405600 [Ø32 x 1.9] 107406115 [Ø32 x 3.5] 107409976 [Ø32 x 3.5] 107406115 [Ø32 x 3.5]

Forlengerrør, krom, 2 stk., Ø36 302000529 302000529 302000529

Teleskoprør, krom 107402654

Fleece støvsugerposer (4 stk.)* 302002404 302002404 302002404 302002404

Filterelement, PET-fleece, Ø185 x 140 mm 302000490 302000490 302000490 302000490 

Gulvmunnstykke, 300 mm 107402706 107402706 107402706

Kombimunnstykke, 260 mm, Ø36 302002365

Møbelmunnstykke m. børste, 115 mm, Ø36 14295 14295 14295 14295

Børstemunnstykke 302002509 302002509 6086 302002509

Fugemunnstykke, 300 mm 29541 29541 29541 29541

Adapter til el-verktøy med sugestyrkeregulering 107409977 107409977 107409977

Boks til tilbehør 107409980

Artikkel nr.: 107406605 107406606 107406608 107406607

* Med maskinen følger 1 stk.
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Høyere produktivitet 
og effektivitet med AERO!

AERO 21/26/31 er en serie med svært effektive, kompakte og pålitelige 
støv-/våtsugere som gir nye fordeler til profesjonelle sluttbrukere
- til svært konkurransdyktige priser.

Den nye plattformen er moduloppbygd, noe som gjør den enklere å ta service på, 
og vedlikeholde. Med fokus på å imøtekomme dine behov i enhver arbeidssituasjon, 
vil AERO-serien hjelpe deg å få arbeidet unna uten problemer.

Vi i Nilfisk er stolte av å være en av verdens ledende varemerker innen 
profesjonelt rengjøringsutstyr.

Med hovedkvarter i Danmark har vi utviklet profesjonelt rengjøringsutstyr i 
mer enn 100 år. Våre produkter produseres i Europa, Amerika og Kina og 
brukes over hele verden. Nilfisk har salgskontorer i 45 land og er representert 
i mer enn 100 land verden over.

Våre produkter dekker nesten alle behov en profesjonell rengjøringskunde 
måtte ha. Våre hovedprodukter er gulvvaskere og feiemaskiner, støvsugere, 
høytrykksvaskere og større maskiner til utendørs rengjøring. Våre produkter 
kjennetegnes ved høy kvalitet og pålitelighet.

Vi ser på bærekraft som en viktig del av vår praksis. Vi utvikler rengjørings-
løsninger som gir deg mulighet til effektiv rengjøring med mindre bruk av 
energi, vann og rengjøringsmidler. Det er til fordel både for deg og miljøet.

Som din profesjonelle samarbeidspartner må vi hele tiden utvikle vår 
virksomhet for å styrke din. Dette er et løfte Nilfisk gir til deg som 
vår pålitelige partner.

Se mer informasjon på www.nilfisk.no

Nilfisk AS
Bjørnerudveien 24, 1266 Oslo
Tlf.: 22 75 17 70 - Faks.: 22 75 17 71
ordre.no@nilfisk.com
www.nilfisk.no

Det kan ikke gjøres krav gjeldene på bakgrunn av informasjon og illustrasjoner i denne brosjyren. Nilfisk-ALTO forbeholder seg retten til å endre tekniske data, design og utstyr.


