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Este posibil ca imaginea prezentată să nu ilustreze modelul indicat

La ambele extractoare pentru covoare însă, extragerea rapidă şi eficientă

a murdăriei din covoare reprezintă caracteristica principală. Datorită

designului inteligent şi a tehnologiei de calitate care sunt acum elementele

de bază ale tuturor maşinilor Nilfisk, ambele modele AX310 şi AX410

asigură fiabilitate şi folosire uşoară. Aceste unităţi sunt proiectate pentru a

îndeplini cele mai dificile sarcini de curăţenie aferente spaţiilor acoperite cu

mochetă din birouri, şcoli, aeroporturi, restaurante, hoteluri, mall-uri şi alte

spaţii foarte circulate.

• Smart SolutionsTM

• Curátarea ín modul dual pentru renovare sau íntretinere cu AX 410.

AX 310 este versiunea fárá exfoliere, pentru ínchirieri ş¡ uz simplificat

• Design de calitate ş¡ tehnologie de primá clasá, pentru economii la

apá ş¡ substante chimice

• Mecanismul de ultimá generatie de eliminare a umezelii accelereazá

procesul de uscare

• Accesoriile intégrate pe AX 410 fac mal uşoará curátarea scaunelor ş¡

a tapetului de pe perete ş¡ a spatiilor greu accesibile

• Mánerul este reglabil pentru depozitare uşoará ş¡ utilizare ergonomicá

Curátarea pardoselilor dure cu AX 410, cu trusa pentru pardoseli dure Nevoile utilizatorilor de aparate pentru covoare diferá de la unul la altul. De

aceea oferim versiuni sepárate pentru cei care au nevoie de accesorii intégrate ş¡ de curátare ín modul dual (AX 410) ş¡ pentru cei care dórese un

aparat pentru covoare cu pret economic ş¡ cu functii de bazá (AX 310).

● Standard equipment

Included accessories Ref. no.
Min.

required
AX 410

Mătură cil.

ANSAMBLU PERIE 16 56265044 1 ●

Altele

UNEALTĂ MANUALĂ 56220109 1 ●

Model AX 410

Ref. no. 56265002

PRODUCT FEATURES

Mod dual de curăţare ●

Duză pentru tapiţerie ca standard ●

Scoaterea periei fără unelte ●

Îndepărtare element aspirare fără unelte ●

Spălare pardoseli dure ●

Mâner reglabil ●
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Technical specifications AX 410

Lungime cablu (m)/ tip mufă 15/EU

Presiune pompa (bar/psi) 4/60

Volt/frecvenţă (V/Hz) 220-240/50-60

Putere nominală (W) 1600

Flux de aer (l/sec) 46

Nivel presiune sonoră (dB(A) BS 5415) 69

Lăţime utilă (mm) 410

Lăţime aspirare (mm) 457

Rezervor soluţie/colectare (l) 30/23

Lungime x lăţime x înălţime (cm) 71x47x80

Greutate (kg) 45

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no.
Min.

required
AX 410

Altele

ANSAMBLU BAGHETĂ CU UNEALTĂ PENTRU PARDOSELI MOI 56265173 0 □

BAGHETĂ MOCHETĂ 12 56265305 1 □

TRUSĂ ADAPTOR MUFĂ 56265309 0 □

UNEALTĂ MANUALĂ 56220109 1 ●

UNEALTĂ MANUALĂ PENTRU TAPIŢERIE 56220070 1 □

Mătură cil.

ANSAMBLU PERIE 16 56265044 1 ●

ANSAMBLU PERIE 240 GRIT 16 56265176 0 □

Ansamblu

BURETE PARDOSELI DURE 24 56265150 0 □

Tub

ANSAMBLU PERIE ALBASTRĂ 16 DURĂ 56314402 0 □
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