
De nieuwe ATTIX 33 & 44 serie  

Hij doet  
zijn werk …

Zodat ik 
het mijne 
kan doen



Omdat alleen de beste goed genoeg is...

De nieuwe generatie Beste in zijn klasse
De volledig herziene en voor professionals zoals u bedoelde 
nieuwe ATTIX 33 & 44 stofafzuigerserie biedt hogere presta-
ties door het verhoogde zuigvermogen en de hogere lucht-
snelheid in de slang, het mondstuk en de toolconnnector.  Dit 
zorgt voor een betere stofverwijdering en een hogere produc-
tiviteit, zodat u zich kunt concentreren op het eigenlijke werk.

Non-stop prestaties
Het Nilfisk InfiniClean™-systeem reinigt het filter eens per 15 
seconden automatisch met een luchtpuls in omgekeerde 
richting. Daardoor kunt u zich concentreren op het werk 
zonder afgeleid te worden door een afname van het zuigver-
mogen. En door deze krachtigere reinigingspuls kunt u de 
hele opvangcontainer volmaken zonder filteronderhoud - 
zelfs bij zware toepassingen met fijnstof. Het duurzame, 
afwasbare non-stick PTFE-materiaal zorgt ervoor dat het filter 
minder vaak vervangen hoeft te worden en verlaagt de totale 
levensduurkosten.







Omdat er niets standaard is aan  
uw veiligheid...

Beste-in-zijn-klasse - in welke klasse dan ook
De ATTIX 33 & 44 serie is verkrijgbaar in de veiligheidsstofklassen 
L, M en H en biedt een 100% verzegelde luchtstroming, zelfs 
tijdens de filterreiniging. Daardoor blijf het potentieel gevaarlijke 
stof in de machine en komt het niet terecht in uw werkomge-
ving.  

Extra functies. Extra veiligheid 
Onze machines van de klasse M en H beschikken over een flow-
sensoralarm dat de luchtstroom continu bewaakt tijdens het 
gebruik van de machine. Wanneer de zuigsnelheid daalt tot  
minder dan 20 m/s, worden visuele en akoestische signalen  
afgegeven om u te waarschuwen voor eventuele verstoppingen 
die een optimale afzuiging zouden kunnen belemmeren. 

En omdat stof niet het enige risico in uw werkomgeving is, is 
onze 1000 - 1200 Watt bypass-turbinemotor speciaal ontworpen 
om minder geluid te produceren in het belang van uw comfort 
en veiligheid.

De H-klasse configuratie maakt gebruik van een 3-traps filtersys-
teem dat voor de hoogst mogelijke veiligheidsniveau zorgt en de 
levensduur van het HEPA-filter verlengt en de onderhoudskosten 
verlaagt.

PTFE-hoofdfilter 
(99.9% effectieve 
filtering)

HEPA-patroonfilter 
(99.995% effectieve 
filtering)

Fleecefilterzak 
(extra filtratie en 
veilige afvoer)



Gezond verstand ingebouwd
Omdat we veel hebben gesproken met mensen zoals u, weten wij hoe belangrijk die kleine details zijn die ervoor zorgen dat iets  
‘het goed doet'. Daarom heeft elke ATTIX-machine een heleboel praktische aspecten en functies die uw dagelijks werk een stuk 
gemakkelijker maken. 

Omdat hard werk niet lastiger zou moeten 
zijn dan strikt noodzakelijk...

Rubberen bandjes en haken voor 
slangen en kabels
Met de handige haken en flexibele 
rubberen bandjes laten die zich 
simpel vastzetten en vervoeren

Stabiel en wendbaar ontwerp
Grote wielen, een duwhandgreep en 
roestvrijstalen zwenkwielen en de 
optionele handgreep zorgen voor 
mobiliteit.

Universele toolboxhouder
Een optionele toolboxhouder is 
verkrijgbaar voor de L-BOXX of 
TANOS gereedschapskistsyste-
men. Auto-Aan-Uit stopcontact

Door uw elektrische gereed-
schap rechtstreeks in de 
ATTIX-machine in te pluggen, 
start u tegelijk met het gereed-
schap ook meteen de stofafzui-
ging. Na uitschakeling van uw 
gereedschap blijft de stofafzui-
ging nog enkele seconden door-
lopen om veilig te stellen dat er 
geen stof vrijkomt.

Robuuste container
Duurzame, dubbelwandige 
constructie zorgt voor een lange 
levensduur, zelfs onder de 
zwaarste omstandigheden.

Platte bovenkant als opbergruimte
Een stabiele en veilige plek om veilig 
spullen, accessoires of gereedschap-
pen te kunnen wegleggen, als die niet 
in gebruik zijn.



Wasbaar filter met een lange levensduur
In tegenstelling tot andere filters op de markt is ons 
nieuwe primaire filter gemaakt van een duurzaam, 
wasbaar non-stick PTFE dat 99,9% effectief is in 
natte en droge toepassingen. Het is gemakkelijk 
toegankelijk en laat zich onder de kraan reinigen - 
het bespaart u tijd, gaat langer mee en verlaagt de 
totale levensduurkosten.



De nieuwe generatie ATTIX stofafzuigers

Deze best-in-class stofafzuigers zijn volledig gemoderniseerd en 
door de focus op concrete toepassingen in de praktijk bieden 
zij u hogere prestaties, een verhoogde productiviteit en lagere 
onderhoudskosten. Het unieke InfiniClean™-systeem reinigt 
eens per 15 seconden automatisch het filter om uw werkomge-
ving stofvrij te houden, zodat u zich op het eigenlijke werk kunt 
concentreren.

De ATTIX 33 & 44 stofafzuigers zijn robuust en gemakkelijk 
hanteerbaar – ook bij het vervoer van de ene naar de andere 
locatie. Alle modellen bieden flexibele opbergmogelijkheden voor 
gereedschappen en accessoires, dus alles wat u nodig hebt, hebt 
u bij de hand. De ATTIX 33 & 44 serie is leverbaar in diverse  
configuraties voor alle veiligheidsklassen en uw specifieke  
behoeften. 
Een compleet overzicht van de varianten vindt u op www.
nilfisk.com
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