Nilfisk-Alto is wereldwijd een toonaangevend producent
van industriële reinigingsmachines. Door de jaren heen zijn
tal van andere kwaliteitsmerken in dit merk opgegaan. Dit
zijn de merken WAP, KEW, Clarke, American Lincoln,
American Sanders, Simpson, Delco, MSW, Maxxi, Al Cook en
Scanio. Dit heeft ertoe geleid dat Alto nu een heel complete
range van machines kan leveren. Voor elk denkbare
toepassing in de industrie en de bouw-, opslag-,
voedingsmiddelen- en agrarische sector is wel een machine
voorhanden.

Vestiging Dirkshorn
Industrieterrein De Banne
C. de Vriesweg 3-5
1746 CL Dirkshorn
T 0224-551387
F 0224-552068
E info@vandersluisbv.nl
I www.vandersluisbv.nl

Vestiging Anna Paulowna
Spoorsingel 17
1761 EA Anna Paulowna
T 0223-531644
F 0223-532762
E info@jvandersluis.nl
I www.jvandersluis.nl

Bezoek onze website www.jvandersluis.nl voor meer informatie of
neem contact met ons op via bovenstaande telefoonnummers en
e-mail adressen.

ALTO DHZ-Stofzuigers

Een rendabele investering

• Zeer economisch in aanschaf en
onderhoud
• Ideaal voor extra omzet

• Extra veilig tegen vandalisme

De Wap ALTO Group biedt wereldwijd een uitgebreid programma reinigingsmachines professionele technologie voor alle reinigingstaken binnen uw bedrijf, op maat gemaakte

oplossingen voor uw individuele eisen.
Producten, toebehoren, know-how, service ...
alles onder één dak.

Uw HandelsPartner:
Wap ALTO Group
ALTO Nederland B.V.
Postbus 65
3370 AB HARDINXVELD-GIESSENDAM
tel. (+31) 184 677200
fax (+31) 184 677201
e-mail: info@alto-nl.com
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• Zeer eenvoudige bediening

www.alto-online.com
www.wap-online.com
www.alto-nl.com

DHZ-Stofzuigers

ALTO DHZ-Stofzuigers

Success is the name of the game
De marathon aandrijving
Onze marathon aandrijving combineert
de voordelen van een single phase AC
motor (230 V) en de de lange levensduur
van een 3 fasen motor. De turbo aandrijving maakt gebruik van een vonkvrije AC motor zonder slijtage van de
koolborstels. Dit - gecombineerd met de
long-life turbine - zorgt voor een hogere
efficiency en een levensduur die ca. 10
keer langer is dan een universele (koolborstel-aangedreven) motor. Bovendien
beschermen betrouwbare thermoprotectors de machine tegen oververhitting.

Duurzaam Concept
● Beste bescherming tegen roest door gegalvaniseerd plaatstaal met poedercoating
● SoftStart: een langzame start vermindert slijtage
van de machine en voorkomt het doorbranden
van zekeringen
● Long-life marathon aandrijving met gelijkstroom
voltage en hoge efficiency

Veiligheids-Concept
● Efficiënte bescherming tegen beschadigingen door
vandalisme dankzij de verborgen scharnieren en
elektronica

Voor makkelijk onderhoud
Til eenvoudig de zuig unit op

● Robuuste machine met schroeven die niet van
buitenaf bereikbaar zijn
● Verborgen muntbox, niet van buitenaf bereikbaar

NoProblem Concept
● Uiterst eenvoudig te bedienen
... verwijder de zuigbuis en haal
het filter uit de machine.

● Makkelijk te verwijderen stofzak en eenvoudige
lediging van muntbox
● Groot filterdoek met meer dan 4000 cm2 filteroppervlak
voor een efficiënte filtering
● Zelf-reinigend effect door beweging van het filterdoek

Verdien Geld Concept
● Lage onderhoudskosten, weinig onderhoud nodig
● Standaard teller voor munten
● De electronica maakt het mogelijk meerdere munten
tegelijk in te werpen waarbij de waarde doortelt en de
zuigtijd verlengd wordt
Automatische slang-ophaal
voorkomt dat de slang na gebruik
op de grond blijft liggen.

● Uitstekende reinigingsprestaties verzekeren tevreden
klanten ... die terug blijven komen

HiTech Concept
● Stofzuiger met top prestaties en een sterke robuuste
aandrijving
● Betrouwbare zuigprestaties - maakt een eind aan elk
soort vuil; grof, fijn, vochtig of droog
● Keuze uit universeel of marathon drive

SB STATION MARATHON
SB STATION

SB TANDEM MARATHON
SB TANDEM

• Hoog zuigvermogen
• Hoge luchtverplaatsing
• Soft Start
• Slangterughaalsysteem

• Hoog zuigvermogen
• Hoge luchtverplaatsing
• Neemt weinig plaats in
beslag - hoog rendement
• Soft Start
• Slangterughaalsysteem

Minder moeite: eenvoudig
toegang tot electronica voor
bijvoorbeeld het bijstellen
van de zuigtijd
Eenvoudig in gebruik: werp
de munt in en kies de slang
waarmee u wilt werken

Luchtverplaatsing
Onderdruk
Vermogen
Netspanning
Reservoirinhoud
LxBxH
Gewicht
Standaard toebehoren
Zuigslang 4 m,
50 mm diameter
Spleetzuigmond
Inlegdoekfilter
Slangterughaalsysteem
Slanghouder
Artikelnummer

l/min
mbar
Pmax W
PIEC W
V/~/Hz
l
mm
kg

SB STATION MARATHON
4200
250
1500
1200
230/1~/50-60
30
822 x 546 x 2034
90

SB TANDEM MARATHON
2 x 4200
2 x 250
2 x 1500
2 x 1200
230/1~/50-60
2 x 30
1183 x 546 x 2034
115

SB STATION
4000
235
1700
1400
230/1~/50-60
30
822 x 546 x 2034
90

SB TANDEM
2 x 4000
2 x235
2 x 1700
2 x 1400
230/1~/50-60
2 x 30
1183 x 546 x 2034
115

●
●
●
●
●
64263

●2x
●2x
●2x
●2x
●2x
64264

●
●
●
●
●
64100

●2x
●2x
●2x
●2x
●2x
64101

nr.
64084
7102
17069
43064

Leverbaar in de kleuren van bijna alle
benzinemaatschappijen, zowel in Euroals waardemuntuitvoering

