
POSEIDON 2
Den perfekta
högtryckstvätten till
lättare rengöring



Integrerad avtagbar rengörings-
medelstank - enkelt vid transport
och vid påfyllning.

POSEIDON 2 serien är 
lämplig till lågintensiva,
semi-professionella
rengöringsuppgifter

Två hållare till spolrör gör att det
går snabbt och enkelt att byta
mellan spolrör och underlättar
förvaringen.

• Ergo 2000 spolutrustning
Professionell spolutrustning med
ergonomisk design, som följer
armens rörelser och minskar
belastningen och tröttheten i
handleden.

• Slangrulle och spolrörshållare.
Enkel transport, förvaring och
skydd.

• Kabelhållare
Till praktisk förvaring av elkabel,
när maskinen inte används.
Den ena kroken kan vridas, vilket
gör det enkelt att lossa kabeln
från hållaren.

• FlexoPower Plus spolrör
Enkelt spolrör med hög- och
lågtrycksmunstycke. Används på
kallvattentvättar med lågtrycks-
keminjektor.
FlexoPower Plus spolrör har nytt
förbättrat lågtrycksmunstycke
inbyggt i munstyckshuvudet.

• Tornado Plus munstycke
Test visar att detta munstycke är
ca. 75% effektivare än vanliga
munstycken p.g.a. munstyckets
invändiga geometri, som ger en
mer koncentrerad strålbild. Ökad
rengöringseffekt = reducerad
tidsförbrukning.

• Kopplingssystem.

• TurboHammer Plus spolrör för
ökad rengöringseffekt.

• Kompakt design
Perfekt under transport i mindre
fordon - enkel förvaring.

Användningsområden:
• Hantverkare
• Mindre byggarbetsplatser
• Mindre lantbruk
• Bil/transport
• Uthyrning

Den kompakta designen samt
det justerbara teleskophandtaget,
som kan skjutas ned helt i botten,
gör att POSEIDON 2 tar liten plats
vid förvaring.

Automatisk start/stopp. Därmed
sparas energi och minimerar
ljudnivån under pauserna. Sparar
pengar och ökar användarkom-
forten.

POSEIDON 2 har en utmärkt prestanda med professionell
spolutrustning.

• Ergo 2000 spolhandtag
• Mässingtoppstycke
• Axialkolvpump
• 15 m DN6 stålarmerad högtrycksslang
 (standardmodeller har 10 m högtrycksslang)
• Intern keminjektor med sugslang och doseringsventil
• Integrerad avtagbar rengöringsmedelstank (2 liter)
• Vattenmängdsreglering på alla modeller
• FlexoPower Plus spolrör med högtrycksmunstycke - med
 förbättrad lågtrycks strålbild
• Slangrulle på XT modeller

POSEIDON 2 högtryckstvättar har utmärkta 
prestanda och professionell ergonomisk 
spolutrustning.
Serien består av modeller utvecklade till 
rutinmässig semi-professionell användning 
primärt av hantverkare, mindre byggarbets-
platser, mindre lantbruk eller inom bil/transport 
och uthyrning - platser där det är behov för en 
kompakt tvätt, som är enkel att transportera 
och förvara.

Egenskaper på POSEIDON 2:

• Automatisk start/stopp
• Vattenmängdsreglering
• Justerbart körhandtag
• Ergonomisk och användarvänlig



Modeller och specifikationer

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

POSEIDON 2
• Ergonomisk och kompakt design
• Axialkolvpump och mässingtoppstycke
• Automatisk start/stopp
• Intern keminjektor med sugslang och doseringsventil
• Integrerad avtagbar rengöringsmedelstank
• Justerbart körhandtag
• Stålarmerad högtrycksslang
• Ergo tillbehörssystem. Optimal användarvänlighet

Extra utrustning på POSEIDON 2 T:
• Extra spolrör

Extra utrustning på POSEIDON 2 XT:
• Extra spolrör
• 15 m högtrycksslang
• Slangrulle

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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Tekniska data POSEIDON 
2-22 T

POSEIDON 
2-22 XT

POSEIDON
2-25 XT

Arbetstryck (bar/MPa) 120/12 120/12 140/14

Rengöringskraft (kg) 2,5 2,2 2,2 2,5

Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h) 520/470 520/470 610/540

Max matarvattentemperatur (°C) 60 60 60

Pump (RPM) 2800 2800 2800

Mått L x B x H (mm) 394 x 391 x 955 394 x 391 x 955 394 x 391 x 955

Vikt (kg) 27,1 28,1 28,1

Effektförbrukning (kW) 2,3 2,3 2,9

Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A) 230/1/50/10* 230/1/50/10* 230/1/50/12,6*

El kabel (m) 5 5 5

Sughöjd torr (m) 0,5 0,5 0,5

Munstycksstorlek 0350 0350 0350

Egenskaper  

Kolvar, typ/antal (st) Rostfria / 3 Rostfria / 3 Rostfria / 3

Automatisk start/stopp • • •
Vattenmängdsreglering • • •
Intern keminjektor • • •
Rengöringsmedelstank, 2 liter • • •
Slangrulle • •
Längre slang och extra spolrör • •

Standardutrustning  

Högtrycksslang (DN6) 301002275 [10 m] 6528613 [15 m] 6528613 [15 m]

Ergo 2000 spolhandtag 106403122 106403122 106403122

Ergo koppling 101119496 101119496 101119496

Ingående koppling, Gardena 32541 32541 32541

FlexoPower Plus spolrör utan munstycke 106402282 106402282 106402282

TurboHammer Plus spolrör med munstycke 106403001 106403001 106403001

Tornado Plus munstycke 101119736 101119736 101119736

Artikelnummer 128470180 128470136 128470135

* Kan även fås i 60Hz. 

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.


