
De ingebouwde accessoires
op de AX 410 helpen bij de
eenvoudige reiniging van 
stoelen, muren en 
gestoffeerde wanden

Het bedieningspaneel is
eenvoudig te begrijpen en
makkelijk te gebruiken

AX 310/410 - de nieuwste en modernste opties
voor tapijtreiniging

De duwbeugel is 
verstelbaar voor
ergonomisch gebruik
en voor eenvoudig
wegzetten van de
machine

• AX 410 heeft twee standaard instellingen - kies 

onderhoud of renovatie m.b.v. een eenvoudige 

schakelaar

• De AX 310 is de standaard machine voor de verhuur en 

eenvoudige toepassingen

• Uitgebalanceerd ontwerp bespaart water en 

chemie

• De geavanceerde manier van vuil opnemen zorgt 

voor kortere droogtijden

• Duurzame constructie voor lange levensduur

Grote, non-marking
wielen voor makkelijk
gebruik en transport

Roterende borstel voor
diepe reiniging

Een sterke aluminium 
zuigmond voor uitstekend
opnemen van vuil water

De AX 310 is een economisch
geprijsde extractiemachine
met standaard eigenschappen

 



Groot assortiment accessoires
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TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Eenheid AX9/14 UC 912 AX 310 AX 410 AX 650 BRX 700

Nominaal vermogen W 1000 2000 900 1120 2000 3220

Vacuümdruk kPa 20 22 - - 18.3 18.3

Borstelmotor W - - 243 246 2 x 560 375

Borstelsnelheid r.p.m. - - 1000 1000 1,200 900

Zuigbreedte mm 220 270 310 457 780 710

Werkbreedte mm 220 270 260 410 635 710

Luchtstroom L/sec 60 51 41 46 44 80

Geluidsniveau dBA 76 59-69 72 69 76 73

Inhoud schoonwater-/vuilwatertank liter 9/14-7,5/14 15/45 19/15 30/23 151/117 170/95

Schoonwaterpomp psi 5 3,5 60 60 100 100

Kabellengte m 10 15 7,5 15 - -

Gewicht (alleen machine) kg 11,7/12,7 22 30 45 195 283

Afmetingen (L x B x H ) cm 54x37,5/50x40 90x45x99 64x33x72 71x47x80 140x71x109 152x79x130

Deze specificaties en bijzonderheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Iedere schoonmaakopdracht is anders. Om het beste uit de gekochte machines te halen is het belangrijk dat

u over de juiste accessoires beschikt.

De juiste accessoires zorgen er niet alleen voor dat de reiniging op de snelste en meest efficiënte manier

gebeurt, maar ze zorgen er ook voor dat uw machine niet beschadigt en uw onderhoudskosten beperkt 

blijven.

Alle producten die de naam NIlfisk-Advance dragen zijn volledig getest en zijn gegarandeerd geschikt voor

gebruik met onze machines.
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e-mail:mail@nilfisk-advance.nl
www.nilfisk-advance.nl



Nilfisk AX 9/14, UC 912, AX 310/410, AX 650, BRX 700

Tapijtreinigers

Zorg goed voor 
uw
tapijt!

Schone 
tapijten gaan
langer mee!



De luxe machine of de standaard uitvoering - de
keuze is aan u

De AX 310/410 - de intelligente opties voor tapijt-

reiniging van middelgrote oppervlakken.

Snelle en effectieve vuilverwijdering van tapijt is waar

het om draait. Dankzij het slimme ontwerp en de hoge

kwaliteit van ontwikkeling zijn de AX 310 en de AX 410

machines met kenmerken als: eenvoudig in gebruik,

betrouwbaar en direct gebruiksklaar.

Niet alle gebruikers van tapijtextractiemachines hebben

dezelfde wensen. U kiest voor de AX 410 als u inge-

bouwde accessoires en twee reinigingsinstellingen wilt.

Diegenen die een economisch geprijsde machine willen,

kiezen voor de AX 310 en krijgen dan een machine voor

alle basiswerkzaamheden.

Beide modellen bieden u het unieke twee instellingen-

principe waardoor u kunt kiezen uit een echte 

dieptereiniging van het tapijt of voor een lichte 

reinigingsinstelling zodat een snelle verbetering van de

ruimte zichtbaar is. Deze machines zijn ideaal voor 

middelgrote tapijtoppervlakken zoals die in kantoren,

scholen, restaurants, hotels etc.



|    UC 912 | |    AX 9/14 |

Houd uw gebruikskosten  
laag

EEN COMMERCIËLE TAPIJTREINIGER OP WIELSTEL, ZEER

HOGE ZUIG- EN DROOGKRACHT

COMPACTE EXTRACTIEMACHINES VOOR EEN EFFECTIEVE

'SPOT'-REINIGING

• Perfect voor alle situaties waar het reinigingsmiddel onder hoge druk

moet worden aangebracht.

• Voor het verwijderen van vlekken, tapijtreiniging en andere lastige 

schoonmaakwerkzaamheden.

• Het schone water wordt rechtstreeks over het oppervlak verdeeld door

middel van een sproeimondstuk, dat via een startknop op de zuigbuis

wordt bediend.

• De zuigmotor zuigt het vuile water met grote kracht op, zodat er

slechts weinig vocht op het tapijt achterblijft. 

www.nilfisk-advance.nl
Kijk voor informatie op:

Perfect voor moeilijk te bereiken

plekken, zoals in theaters of 

bioscopen.

Leverbaar met 9 of 14 liter 

tankinhoud komen deze extractie-

machines tegemoet aan de wensen

voor flexibele reiniging van 

tapijten, bekleede muren, vloer-

kleden, fauteuils, stoelen en 

andere beklede objecten

De AX 9/AX 14 bieden een eenvoudig te gebruiken machine die effectief is

bij het verwijderen van vlekken op tapijten en textiel. Ontworpen met de

gebruiker in gedachten, zijn deze machines licht en compact zodat ze 

makkelijk zijn op te bergen en gemakkelijk van het ene object naar het

andere object zijn te verplaatsen. Indien snelle vlekverwijdering is

gewenst, dan zullen de AX 9 of de AX 14 daarvoor zorgen.

• Een uitgebreide serie van accessoires, voor flexibiliteit in diverse 

werkzaamheden.

• Uitstekend geschikt voor 'spot cleaning' en voor het reinigen van 

tapijten of textiel in nauwe, moeilijk bereikbare plaatsen.

• Het doordachte ontwerp zorgt voor effectieve reiniging met een 

lichtgewicht, uiterst manoeuvreerbare machine.

• De polyethyleen body en accessoires met RVS buizen zorgen voor 

duurzaamheid en een lange levensduur.

• De 4 zwenkwielen zorgen voor volledige mobiliteit.

• De ideale extractiemachines voor schoonmaakbedrijven, instellingen,

restaurants, verhuurbedrijven en hotels.



|    AX 650 | |    BRX 700 |

HET TOPPUNT VAN TAPIJTONDERHOUD WAAROM ZOU U LOPEN ALS U KUNT

ZITTEN!

De geavanceerde AX 650 is een walk-behind tapijtreiniger met accuaandrij-

ving, die zowel voor herstelwerkzaamheden met dieptereiniging als voor

tussentijdse reiniging kan worden gebruikt. De AX 650 automatische tapijt-

reiniger met accuaandrijving betekent een verlaging van uw gebruikskos-

ten, want door de langere werktijd is er minder tijd nodig voor het legen

en opnieuw vullen met water en reinigingsmiddel. Deze tapijtreiniger is

duurzaam en laat zich goed manoeuvreren. De extra sterke stalen body 

en schrobplaat zijn roestbestendig en gaan bijzonder lang mee. Het aan-

drijfwiel is in het midden geplaatst waardoor de machine een grotere

wendbaarheid heeft en scherpere bochten kan maken.

• Zowel voor tussentijdse reiniging als voor echte dieptereiniging.

• Twee meebewegende zuigmonden, die omlaag worden gedrukt, zodat

ze de contouren van de vloer volgen.

• Eenvoudig onderhoud van de machine (borstel, zuigmonden en zuig-

motoren zijn zonder gebruik van gereedschap uitneembaar).

• Dubbel schrobben en automatisch omgekeerd schrobben.

De BRX 700 is de eerste zit-veegmachine/tapijtreiniger op de markt, en dé

verstandige oplossing voor het reinigen van grote oppervlakken tapijt.

BRX 700 verandert de wijze waarop uw klanten over uw reiniging van hun

pand denken. Deze machine is speciaal ontworpen om de productiviteit te 

verhogen, de gebruiker te sparen, en de algehele schoonmaakkosten te 

verlagen. De BRX 700 veegt vuil naar de ingebouwde opvangbak en zuigt

het vuil uit het tapijt, allemaal in één bewerking. Dankzij de twee tegen

elkaar in draaiende borstels ziet het tapijt er na gebruik keurig verzorgd uit,

en dankzij de werkbreedte van 71 cm wordt uw productiviteit tot 400% 

verhoogd.

• Reinigt tot 1720 m2/u.

• Draaicirkel van 160 cm, en kan door een deuropening van 83 cm.

• Bediening via één knop, en uitstekend zicht voor de bestuurder.

• Twee zuigmotoren voor een korte droogtijd.

• Bedoeld om het stofzuigen vóór het reinigen over te kunnen slaan,

want er wordt in één bewerking geveegd en gereinigd!

Het water met 
reinigingsmiddel wordt rechtstreeks 
in het tapijt gespoten voor een 
dieptereiniging.

Het water met reinigingsmiddel
wordt op de borstel gespoten voor
gewoon onderhoud.

1. Herstelstand 2. Stand voor minder water

Dubbele cilindrische technologie
voor zit-veegmachine/tapijtreiniger.

Met het beschermwiel dat 3

afstandsinstellingen heeft wordt

het tapijt helemaal tot aan de

muur schoon.

Eenvoudige omschakeling 

tussen herstelstand en lichte 

reinigingsstand (stand voor

minder water).

Geen gereedschap nodig voor

dagelijkse controle van de 

borstels en onderhoud.

De twee zuigmotoren zijn

beveiligd door middel van een

antischuimreservoir en 

gemakkelijk toegankelijke

zuigfilters, die een optimale

luchtstroom garanderen.

 


