
works for you

AERO 21/26/31
Kompakte våd-/tørsugere 
til produktivitet på et 
helt nyt niveau



Push&Clean
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Øg produktiviteten med 
bedre rengøring, nemmere 
håndtering og tidsbesparende 
vedligeholdelse. 

Uanset om du arbejder med vådt eller tørt byggeaffald, på åbne arealer eller 
på svært tilgængelige steder, gør rent på værksteder eller på byggepladser - vil 
AERO våd-/tørsuger-serien gøre arbejdet uden besvær.

Takket være den kompakte størrelse, den forbedrede sugestyrke, den gode 
filtrering med PET-filteret samt filterrensesystemet Push&Clean, bringer 
AERO-serierne rengøring og produktivitet op på et højere niveau.

I denne serie findes en række modeller, der er udviklet med fokus på mange 
anvendelsesmuligheder samt slutbrugerenes behov inden for industri, bilbranchen, 
bygge- og anlægssektoren.

Nyd godt af det bedre arbejdsmiljø, der 
kommer af at arbejde med kraftfulde 
maskiner
Når du arbejder med elektrisk borearbejde, 
slibearbejde eller skæreredskaber, vil det 
kraftige mundstykke med automatisk tænd/
sluk, som nogle modeller er udstyret med, 
være til stor hjælp for at holde både luften 
og omgivelserne rene samt reducere det 
generelle støjniveau. Den automatiske tænd/
sluk-funktion aktiverer støvsugningen, når det 
tilkoblede el-værktøj er i brug, hvilket giver et 
bedre arbejdsmiljø.

Handy og klar til brug
På grund af den lave vægt er de kompakte 
AERO våd-/tørsugere nemme at transportere 
fra sted til sted. 
Støvsugerne er udstyret med brugervenlige 
holdere til sugeslange, mundstykker og 
kabel samt indbygget 2-punkts parkering til 
forlængerrør, der gør opbevaring nem og 
pålidelig.

Push&Clean giver en bedre sugeevne
Push&Clean-teknologien gør det muligt hurtigt 
og nemt at rengøre filteret. Med Push&Clean 
er det eneste, du skal gøre for at rense filteret 
at blokere studsen til luftindtaget eller slangen 
og trykke på filterrenseknappen. Effektive 
luftimpulser vil rense filteret nænsomt, og du 
er lynhurtigt klar til at fortsætte arbejdet.
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Uanset hvilken maskine du vælger, 
har den flere nyttige funktioner og 
fordele:

• Push&Clean semiautomatisk   
 filterrensesystem til hurtigere og 
 nemmere vedligeholdelse
• Langtidsholdbart og vaskbart PET- 
 filter med en effektivitet på   
 minimum 99,9 %
• Kraftig motor med en sugeevne på  
 op til 235 mbar og høj luftstrøm
• Blæse-funktion

Det kompakte og ergonomiske 
design gør dit daglige arbejde mere 
behageligt, sikkert og nemt med:

• Letvægts-beholder i 3 forskellige  
 størrelser: 20, 25 eller 30 liter
• Indbygget fleksibel opbevaring af  
 sugeslange, ledning samt tilbehør
• Enkel og pålidelig brugerflade samt  
 let at manøvrere
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Med et integreret håndtag i 
beholderen bliver løft og bort-
skaffelse nem og bekvem.

Flere holdere til rør, mundstykker 
og sugeslange gør transport og 
opbevaring nem og sikker.

Designet af motortoppen gør det 
muligt også at opbevare mindre 
værktøj eller personlige ejendele.

AERO 21 / AERO 21 INOX er de mindste modeller i AERO-serien med et kompakt 
design og mange brugervenlige funktioner. Våd-/tørsugeren på 20 liter har effektiv 
sugeevne og er tilgængelig med rustfri INOX stålbeholder med kraftige hjul og 
løftehåndtag.

En letvægtsmaskine til medarbejdere i industrien, bilbranchen samt bygge- og 
anlægssektoren.

Kompakt og let, 
så den er nem at 

opbevare og 
transportere
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Tekniske specifikationer AERO 21-01 PC AERO 21-21 PC AERO 21-01 PC INOX AERO 21-21 PC INOX

Luftmængde (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

Støjniveau (BS 5415) (dB(A)) 64 64 64 64

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

Beholdervolumen (l) 20 20 20 20

Spænding/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) 375 x 385 x 505 375 x 385 x 505 390 x 400 x 525 390 x 400 x 525

Vægt (kg) 7,5 7,5 8,5 8,5

Elkabel, længde (m) 5 5 5 5

Filterareal (cm²) 3000 3000 3000 3000

Egenskaber

Push&Clean filterrensesystem  •  •  •  •
Blæsefunktion  •  •  •  •
Tilbehørs- og kabelholdere  •  •  •  •
Stik til el-værktøj med aut. tænd/sluk af støvsuger  •  •
Løftehåndtag på beholder  •  •  •  •
Holder til sugeslange  •  •  •  •
Rustfri stålbeholder   •  •

Standardtilbehør

Sugeslange (diameter x længde) 107405600 [Ø32 x 1,9] 107405599 [Ø32 x 2,5] 107405600 [Ø32 x 1,9] 107405599 [Ø32 x 2,5]

Forlængerrør, alu, Ø36, 2 stk. 107400032 107400032 107400032

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

Fleece filterposer (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

Gulvmundstykke, 300 mm 107402706 107402706 107402706 107402706

Fugemundstykke, 300 mm 29541 29541 29541 29541

Adapter til el-værktøj med sugestyrkeregulering 107409977 107409977

Bestillingsnr.: 107406600 107406601 107406602 107406603 

AERO 21 / AERO 21 INOX 
- Kompakt design og brugervenlig

* Med maskinen følger 1 stk.
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AERO 26 / 31 INOX er fremtrædende modeller inden for AERO-serien med 
særligt fokus på anvendelsesmuligheder samt slutbrugernes behov. Det er kraftige 
og lette våd-/tørsugere til professionelle håndværkere med ergonomisk design, 
semiautomatisk filterrengøring samt praktiske opbevaringsløsninger. 

Våd-/tørsugerne er kompakte og nemme at anvende - det optimale valg til mindre 
rengøringsopgaver.
 

Kompakt ergonomi 
til nem og sikker 

håndtering

Den innovative opbevaringsløs-
ning gør det nemmere at placere 
sugeslangen på siden af maskinen 
med en fleksibel gummi-rem.

Automatisk kabeloprul (på 
AERO 26-01 PC X) for nemmere 
opbevaring samt beskyttelse af 
ledningen.
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Tekniske specifikationer AERO 26-01 PC X AERO 26-21 PC AERO 26-2L PC AERO 31-21 PC INOX

Luftmængde (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

Støjniveau (BS 5415) (dB(A)) 64 64 64 64

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

Beholdervolumen (l) 25 25 25 30

Spænding/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) 375 x 392 x 530 375 x 392 x 530 375 x 392 x 530 390 x 400 x 635

Vægt (kg) 9 9 9 10,5

Elkabel, længde (m) 5 5 7,5 5

Filterareal (cm²) 3000 3000 3000 3000

Egenskaber

Push&Clean filterrensesystem  •  •  •  •
Blæsefunktion  •  •  •  •
Tilbehørs- og kabelholdere  •  •  •  •
Værktøjsbakke  •  •  •  •
Gummi-rem til slange opbevaring  •  •  •  •
Automatisk kabeloprul  •
Stik til el-værktøj med aut. tænd/sluk af støvsuger  •  •  •
SoftStart  •
Regulering af motorhastighed  •
Rustfri stålbeholder  •
Løftehåndtag på beholder  •  •  •  •

Standardtilbehør

Sugeslange (diameter x længde) 107405600 [Ø32 x 1,9] 107406115 [Ø32 x 3,5] 107409976 [Ø32 x 3,5] 107406115 [Ø32 x 3,5]

Forlængerrør, krom, 2 stk., Ø36 302000529 302000529 302000529

Teleskoprør, krom 107402654

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

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

Gulvmundstykke, 300 mm 107402706 107402706 107402706

Kombimundstykke, 260 mm, Ø36 302002365

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

Børstemundstykke 302002509 302002509 6086 302002509

Fugemundstykke, 300 mm 29541 29541 29541 29541

Adapter til el-værktøj med sugestyrkeregulering 107409977 107409977 107409977

Tilbehørsboks 107409980

Bestillingsnr.: 107406605 107406606 107406608 107406607

AERO 26 / AERO 31 INOX 
- Kraftfulde og praktisk opbevaring af tilbehør

* Med maskinen følger 1 stk.



AERO 21/26/31 er en serie meget effektive, kompakte og pålidelige 
våd-/tørsugere, der giver nye fordele til professionelle slutbrugere 
- til meget konkurrencedygtige priser.

Den nye platform er modulopbygget, hvilket gør den nem at servicere 
og vedligeholde. Med fokus på at imødekomme dine behov i enhver 
arbejdssituation, vil AERO-serien få arbejdet gjort uden vrøvl.

Højere produktivitet 
og effektivitet 

med AERO!

Nilfisk-ALTO er et varemærke ejet af Nilfisk-Advance A/S, der har 
udviklet professionelt rengøringsudstyr i mere end 100 år og er en af 
verdens førende producenter.
 
Nilfisk-ALTO tilbyder højtryksrensere, våd-/tørsugere og gulvrengørings-
maskiner af høj kvalitet til landbruget, auto- og transportbranchen, 
industrien, bygge- og anlægsbranchen og private forbrugere.

Hovedkontoret ligger i Danmark. Produktionsfaciliteter findes i Ungarn, 
Kina, Italien, USA, Singapore, Danmark og Tyskland. Salgsselskaber 
findes i de fleste europæiske lande, Nord-amerika samt Asien. 

Med Nilfisk-ALTO varemærket har vi fokus på nytænkning og vækst. Vi 
tror på tætte og langvarige relationer med både kunder, leverandører og 
medarbejdere.

Vort høje niveau af servicevenlighed, reducerer vedligeholdelsesomkost-
ningerne og dermed de generelle udgifter til rengøring. Uanset hvilket 
produkt du har brug for, kan du være sikker på at finde den ultimative 
løsning, hvad angår rengøringseffektivitet, ergonomi og lavest muligt 
udgifter til rengøring, når du vælger et Nilfisk-ALTO produkt.

Forhandles af:

Der kan ikke gøres krav gældende af oplysninger eller illustrationer i denne brochure. Ret til ændringer af tekniske data, design og udstyr forbeholdes.

works for you

Nilfisk-Advance Danmark A/S
Industrivej 1 - DK-9560 Hadsund

Tlf. 72 18 21 20 - Fax 72 18 21 11 
www.nilfisk-alto.dk
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