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De getoonde afbeelding kan afwĳken van het gekozen type

De AERO 21/AERO 21 INOX zĳn de kleinste modellen in de AERO-serie
met een compact design en gebruiksvriendelĳke functies - de ideale
keuze voor kleinere reinigingstaken in werkplaatsen of in winkels. De
machine van 20 liter heeft efficiënte zuigprestaties en is ook verkrĳgbaar
in een variant met INOX roestvrĳstalen container, robuuste trolley en
handgreep. Op de -21 modellen zit een stopcontact met AutoOnOff. De
automatische start-/stopfunctie schakelt de stofzuiger in, wanneer er een
aangesloten elektrisch gereedschap wordt gebruikt, waardoor een
veiligere werkomgeving wordt gewaarborgd.
De Nilfisk AERO nat- en droogzuiger kan gemakkelĳk naar iedere locatie
worden vervoerd, bĳv. in de auto, omdat hĳ compact, lichtgewicht en
robuust is. Nadat het werk klaar is, kan de container makkelĳk worden
geleegd, door het vervangen van de fleece stofzak of door de container
te kantelen met de geïntegreerde containerhandgreep (op sommige
modellen). Het Push&Clean filterreinigingssysteem biedt hoge
zuigprestaties en maakt het mogelĳk om de filtercassette snel en
eenvoudig te reinigen. Opslag is eenvoudig en betrouwbaar met meerder
posities voor de zuigslang, mondstukken en stroomkabel.
De Nilfisk AERO 21 is compact en makkelĳk te gebruiken. Het is de
ideale keuze voor reiniging op werkplaatsen en winkels. Het is een
lichtgewicht machine voor mensen in de industrie-, automotive- en
bouwsector.

• Uitwasbaar PET-filter met een efficiency van minimaal 99,9%
• MultiFit accessoiresysteem, dus flexibel
• Geïntegreerde opbergmogelĳkheid voor zuigslang, stroomkabel en
accessoires
• Blaasfunctie
• Stabiele basis en ergonomisch design● Standaard uitrusting

Standaard toebehoren Artikelnummer
Minimale
hoeveel
heid

AERO 21-01
PC

230V/50-60HZ
EU

AERO 21-21
PC

230V/50-60HZ
EU

AERO 21-01
PC INOX

230V/50-60HZ
EU

FFFFiiiilllltttteeeerrrrssss

Filterelement ATTIX 302000490 1 ● ● ●

SSSSyyyysssstttteeeeeeeemmmm33336666zzzzuuuuiiiiggggssssllllaaaannnngggg

Slang Ø 32x2500 compleet 107405599 1 ●

Zuigslang 32mm zuigbocht 36 /3.5 mtr 107409976 1

Zuigslang Ø 32x1800 compleet 107405600 1 ● ●

SSSSyyyysssstttteeeeeeeemmmm33336666bbbbuuuuiiiissss

Industriële stofzuigers AERO 21 / AERO 21 INOX
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Standaard toebehoren Artikelnummer
Minimale
hoeveel
heid

AERO 21-01
PC

230V/50-60HZ
EU

AERO 21-21
PC

230V/50-60HZ
EU

AERO 21-01
PC INOX

230V/50-60HZ
EU

Slang adaptor met luchtregelaar 107409977 1 ●

Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) alu. 107400032 1 ● ● ●

Univ. zuigmond kunststof 36 x 115 mm 14295 1 ● ● ●

Zuigmond 300 x 36mm W/D -KIT 107402706 1 ● ● ●

Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm 29541 1 ● ● ●

● Standaard uitrusting

Standaard toebehoren Artikelnummer
Minimale
hoeveel
heid

AERO 21-21
PC INOX

230V/50-60HZ
EU

AERO 21-01
PC 110V/50-
60HZ GB
(110V! )

AERO 21-01
PC 230V/50-
60HZ GB

FFFFiiiilllltttteeeerrrrssss

Filterelement ATTIX 302000490 1 ● ● ●

Slang Ø 32x2500 compleet 107405599 1 ●

Zuigslang 32mm zuigbocht 36 /3.5 mtr 107409976 1

Zuigslang Ø 32x1800 compleet 107405600 1 ● ●

Industriële stofzuigers AERO 21 / AERO 21 INOX


