
works for you

AERO 21/26/31
Kompakta våt-/torrsugare 
för produktivitet på en 
helt ny nivå



Push&Clean
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Öka produktiviteten med 
bättre rengöring, enklare 
hantering och tidsbesparande 
underhåll. 

Oavsett om du arbetar med vått eller torrt byggavfall, på öppna ytor eller på 
svårtillgängliga ställen, gör rent på verkstäder eller på byggarbetsplatser - gör 
AERO våt-/torrsugare arbetet utan besvär.

Tack vare den kompakta storleken, den förbättrade sugstyrkan, den goda filtreringen 
med PET-filter samt filterrengöringssystemet Push&Clean, tar AERO-serien rengöring 
och produktivitet upp på en högre nivå.

I denna serie finns en rad modeller, som är utvecklade med fokus på många 
användningsmöjligheter samt användarens behov inom industri, bilbranschen, 
bygg- och anläggningssektorn.

Njut av en bättre arbetsmiljö
När du arbetar med elektriska borrmaskiner, 
slipmaskiner eller skärverktyg är det kraftiga 
munstycket med automatisk start/stopp, som 
några modeller är utrustade med, till stor hjälp 
för att hålla både luften och omgivningen ren 
samt reducera ljudnivån. Den automatiska 
start/stopp funktionen aktiverar dammsugaren 
när det inkopplade elverktyget används.

Praktisk och alltid redo
De kompakta AERO våt-/torrsugare är tack 
vare sin låga vikt, enkla att transportera 
mellan olika platser. Dammsugarna har 
användarvänliga hållare till sugslang, 
munstycken och elkabel samt inbyggd 
2-punkts parkering till rören.

Push&Clean ger bättre sugförmåga
Push&Clean teknologin gör att det går snabbt 
och enkelt att rengöra filtret. Med Push&Clean 
skall du bara blockera insuget eller slangen och 
trycka på filterrengöringsknappen. Effektiva 
luftimpulser rengör filtret skonsamt och du är 
snabbt klar att fortsätta arbetet.
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Oavsett vilken maskin du väljer, har 
den flera bra funktioner och fördelar:

•	Push&Clean	semiautomatisk		 	
 filterrengöringssystem till snabbare  
 och enklare underhåll
•	Hållbart	och	tvättbart	PET-filter	med		
 en effektivitet på minimum 99,9%
•	Kraftig	motor	med	en	sugförmåga		
 på upp till 235 mbar och stor   
 luftmängd
•	Blåsfunktion

Den kompakta och ergonomiska 
designen gör ditt dagliga arbete mer 
bekvämt, säkert och enkelt med:

•	Lättvikts-behållare	i	3	olika		 	
 storlekar: 20, 25 och 30 liter
•	Inbyggd	flexibel	förvaring	av		 	
 sugslang, elkabel och tillbehör
•	Enkel	och	pålitlig	att	använda	och		
 lätt att manövrera
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Med ett integrerat handtag i 
behållaren underlättas lyft och 
tömning.

Flera hållare till rör, munstycken 
och sugslang gör transport och 
förvaring enkel och säker.

Designen av motortoppen gör det 
möjligt att förvara mindre verktyg 
eller personliga ägodelar.

AERO 21 / AERO 21 INOX är de minsta modellerna i AERO-serien med en kompakt 
design och många användarvänliga funktioner. Våt-/torrsugaren på 20 liter har 
effektiv sugförmåga, kraftiga hjul och lyfthandtag. Finns även med rostfri INOX 
stålbehållare.

En lätt maskin till arbete inom industrin, bilbranschen samt bygg- och 
anläggningssektorn.

Kompakt, lätt och 
enkel att förvara 
och transportera
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Tekniska data AERO 21-01 PC AERO 21-21 PC AERO 21-01 PC INOX AERO 21-21 PC INOX

Luftmängd	(l/m)	 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

Ljudnivå	(BS	5415)	(dB(A)) 64 64 64 64

Ljudeffekt,	nivå	(IEC	704)	(dB(A)) 72 72 72 72

Behållarvolym	(l)	 20 20 20 20

Spänning/fas/frekvens	(V/~/Hz)	 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60

Mått	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

Vikt	(kg)	 7,5 7,5 8,5 8,5

Elkabel	(m)	 5 5 5 5

Filteryta	(cm2) 3000 3000 3000 3000

Egenskaper

Push&Clean filterrengöringssystem 	• 	• 	• 	•
Blåsfunktion 	• 	• 	• 	•
Tillbehörs- och elkabelhållare 	• 	• 	• 	•
Automatisk start/stopp för elverktyg 	•  	•
Lyfthandtag	på	behållare 	• 	• 	• 	•
Hållare	till	sugslang 	• 	• 	• 	•
Rostfri stålbehållare  	• 	•

Standardutrustning

Sugslang	(diameter	x	längd)	 107405600	[Ø32	x	1,9] 107405599	[Ø32	x	2,5] 107405600	[Ø32	x	1,9] 107405599	[Ø32	x	2,5]

Sugrör,	aluminium,	Ø36,	2	st 107400032 107400032 107400032

Sugrör,	plast,	Ø36,	2	st 40696	[Ø32]

Fleece	filterpåse,	4	st.*	+	våtfilter,	1	st. 302002404 302002404 302002404 302002404

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

Universalmunstycke,	115	mm,	Ø36 14295 14295 14295 14295

Golvmunstycke, 300 mm 107402706 107402706 107402706 107402706

Fogmunstycke, 300 mm 29541 29541 29541 29541

Verktygsadapter med sugstyrkereglering 107409977 107409977

Artikelnummer: 107406600 107406601 107406602 107406603 

AERO 21 / AERO 21 INOX 
- Kompakt design och användarvänlig

*	1	st	medföljer	maskinen
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AERO 26 / 31 INOX är framträdande modeller inom AERO-serien med speciellt 
fokus på användningsmöjligheter och användarens behov. De är kraftfulla våt-/
torrsugare med ergonomisk design, semiautomatisk filterrengöring och praktiska 
förvaringslösningar till professionella hantverkare.

Våt-/torrsugarna är kompakta och enkla att använda -  det optimala valet för 
mindre rengöringsuppgifter.
 

Kompakt ergonomi 
för enkel och säker 

hantering

Den innovativa förvaringslösnin-
gen gör det enklare att placera 
sugslangen på sidan av maskinen 
med	en	flexibel	gummi-rem.

Automatisk upprullning av elkabel 
på AERO 26-01 PC X för enklare 
förvaring och skydd av kabeln.
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Tekniska data AERO 26-01 PC X AERO 26-21 PC AERO 26-2L PC AERO 31-21 PC INOX

Luftmängd	(l/m)	 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

Ljudnivå	(BS	5415)	(dB(A)) 64 64 64 64

Ljudeffekt,	nivå	(IEC	704)	(dB(A)) 72 72 72 72

Behållarvolym	(l)	 25 25 25 30

Spänning/fas/frekvens	(V/~/Hz)	 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60

Mått	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

Vikt	(kg)	 9 9 9 10,5

Elkabel	(m)	 5 5 7,5 5

Filteryta	(cm2) 3000 3000 3000 3000

Egenskaper

Push&Clean filterrengöringssystem 	• 	• 	• 	•
Blåsfunktion 	• 	• 	• 	•
Tillbehörs- och elkabelhållare 	• 	• 	• 	•
Verktygsbricka 	• 	• 	• 	•
Gummi-rem till slangförvaring 	• 	• 	• 	•
Automatisk upprullning av elkabel 	•
Automatisk start/stopp för elverktyg 	• 	• 	•
SoftStart 	•
Reglering av motorhastighet 	•
Rostfri stålbehållare 	•
Lyfthandtag	på	behållare 	• 	• 	• 	•

Standardutrustning

Sugslang	(diameter	x	längd)	 107405600	[Ø32	x	1,9] 107406115	[Ø32	x	3,5] 107409976	[Ø32	x	3,5] 107406115	[Ø32	x	3,5]

Sugrör,	krom,	Ø36,	2	st 302000529 302000529 302000529

Teleskoprör, krom 107402654

Fleece	filterpåse,	4	st.*	+	våtfilter,	1	st. 302002404 302002404 302002404 302002404

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

Golvmunstycke, 300 mm 107402706 107402706 107402706

Kombimunstycke,	260	mm,	Ø36 302002365

Universalmunstycke,	115	mm,	Ø36 14295 14295 14295 14295

Borstmunstycke 302002509 302002509 6086 302002509

Fogmunstycke, 300 mm 29541 29541 29541 29541

Verktygsadapter med sugstyrkereglering 107409977 107409977 107409977

Tillbehörsnät 107410033 107410033 107410033	

Tillbehörsbox 107409980

Artikelnummer: 107406605 107406606 107406608 107406607

AERO 26 / AERO 31 INOX 
- Kraftfulla med praktisk förvaring av tillbehör

*	1	st	medföljer	maskinen



AERO 21/26/31 är en serie mycket effektiva, kompakta och pålitliga 
våt-/torrsugare, som ger nya fördelar för den professionella användaren 
- till mycket konkurrenskraftiga priser.

Den nya plattformen är moduluppbyggd, vilket gör den enkel att serva 
och underhålla. Med fokus på att möta dina behov i varje arbetssituation, 
får AERO-serien arbetet gjort utan besvär.

Hög produktivitet 
och effektivitet 

med AERO!

Nilfisk-ALTO	är	ett	varumärke	som	ägs	av	Nilfisk-Advance	A/S,	som	har
utvecklat professionell rengöringsutrustning i mer än 100 år och är en av
världens ledande producenter.

Nilfisk-ALTO	erbjuder	högtryckstvättar,	våt-/torrsugare	och	golvvårds-
maskiner i hög kvalitet till lantbruket, bil/transportbranschen, industrin,
bygg/anläggningsbranschen och privata användare.

Huvudkontoret	ligger	i	Danmark.	Produktionsanläggningar	finns	i
Ungern,	Kina,	Italien,	USA,	Singapore,	Danmark	och	Tyskland.	Säljbolag
finns i de flesta europeiska länder, Nordamerika samt Asien.

Med	Nilfisk-ALTO	varumärket	har	vi	fokus	på	nytänkande	och	tillväxt.	
Vi tror på täta och långvariga relationer med både kunder, leverantörer 
och medarbetare.

Vår höga nivå på servicevänlighet, reducerar underhållskostnaderna
och därmed de generella utgifterna för rengöring. Oavsett vilken 
produkt du har användning för, kan du vara säker på att hitta den 
ultimata lösningen, när det gäller rengöringseffektivitet, ergonomi 
och	lägsta	möjliga	utgifter	för	rengöring,	när	du	väljer	en	Nilfisk-ALTO	
produkt.

Inga krav kan göras gällande på basis av uppgifter eller illustrationer i denna folder. Tekniska data, utföranden och utrustning gäller med förbehåll för ändringar.

Nilfisk-Advance AB
Box	4029,	431	04	Mölndal

Tel	031-706	73	00	-	Fax	031-706	73	40
info.se@nilfisk-alto.com

www.nilfisk-alto.se
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