
ATTIX 7 
– HELT KOMPROMISLØS  
Kraftige støv-/vådsugere med stor kapacitet



ATTIX 7
• Stik til el-værktøj (-11)
• Stik til el-værktøj med automatisk tænd/sluk af støvsuger (-21)
• Forsinket sluk ved brug af el-værktøj (-21)
• XtremeClean fuldautomatisk filterrensesystem: Filteret renses  
 automatisk, uden at du behøver afbryde arbejdet (XC)
• Kul-fri induktionsmotor for intensiv brug (EC)
• Vaskbart PET-fleece filterelement, M-klasse 
• SilentPower: Lavt støjniveau
• 70-liters rustfri stålbeholder
• Aftagelig tipbar beholder for nem tømning
• Opsamlings-/filterpose for nem bortskaffelse
• SoftStart: Blød opstart
• AntiStatic
• Klargjort til antistatisk brug (-11)
• Sugestyrkeregulering (-21)
• Tilbehørs- og kabelholder
• Værktøjsbakke
• MultiFit tilbehørsystem giver optimal fleksibilitet  

Fuldautomatisk filterrensesystem
ATTIX 7 XC støvsugerne har det innovative og 
effektive XtremeClean fuldautomatisk filter-
rensesystem. Imens du arbejder, bliver filteret 
rengjort hvert 30. sekund. 

XtremeClean  
filterrenseteknologi
Avanceret filtertek-
nologi der mulig-
gør automatisk 
rensning af filteret 
under støvsugning 
med fuld styrke. 
XtremeClean er 
baseret på en ven-
tilfunktion, hvor 
luft- gennemstrøm-
ningen anvendes 
til at rense den ene halvdel af filteret, mens den 
anden halvdel er i brug. Ved hjælp af ventilen 
føres den omgivende luft ind i beholderen og 
gennem filteret i modsat retning. Støvet blæses 
herved af filteret og resultatet er en konstant 
høj sugeevne.

Automatisk tænd/sluk
Visse modeller (-21) er udstyret med automatisk 
tænd/sluk, Når et el-værktøj sættes i stikket 
på støvsugeren, starter og stopper støvsugeren 
automatisk, når håndværktøjet h.h.v. tændes 
og slukkes. 

Bredt program af tilbehør
ATTIX 7 er udstyret med 
universal-koblingssystem,                                        
der gør det muligt at til-
slutte forskellige tilbehørs-
dele fra Nilfisk-ALTO’s brede 
program – let og hurtigt.

ATTIX 7
- Højeffektive støv-/vådsugere til ethvert tænkeligt behov.

* Med maskinen følger 1 stk.               AS=Antistatisk  
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER ATTIX 751-11 ATTIX 751-21 ATTIX 761-21 XC ATTIX 791-21 EC

Luftmængde l/min. 3600 3600 3600 3800

Vakuum mbar/kPa 230/23 230/23 230/23 250/25

Effekt, Pmax W 1500 1500 1500 1500

Effekt, PIEC W 1200 1200 1200 1200

Støjniveau dB(A) 57 57 57 59

Beholdervolumen l 70 70 70 70

Spænding/antal faser/frekvens V/~/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60

Dimensioner (L x B x H) mm 605 x 580 x 970 605 x 580 x 970 605 x 580 x 970 605 x 580 x 970

Vægt kg 25 25 27 25

Elkabel, længde m 7,5 7,5 7,5 7,5

Filterrensesystem m XtremeClean

STANDARDTILBEHØR

Sugeslange, længde [diameter] m 4 [Ø36] 3,5 AS [Ø27] 3,5 AS [Ø27] 3,5 AS [Ø27]

Rørbøjning, rustfrit stål, Ø36 l

Filterposer, fleece, 5 stk.* l l l l

Filterelement, PET-fleece, M-klasse l l l l

Opsamlingsposer, 5 stk.* l

Fugemundstykke, gummi, Ø36 l

Adapter til el-værktøj, Ø27 l l l

BESTILLINGSNR. 302001522 302001525 302001532 302001536

Der kan ikke gøres krav gældende på basis af  oplysninger eller ill. på dette produktblad. Ret til ændringer af  tekniske data, design og udstyr forbeholdes.

Forhandler:

ATTIX 751-11

ATTIX 751-21

ATTIX 761-21 XC
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