
S2-S3
Waarschuwing motor 3 slaat aan Waarschuwing maximumpeil 

vloeistof/vaste stof
Waarschuwing verstopping in 
hoofdfilter en absoluutfilter

Elektronisch bedieningspaneel
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Nederland:
Nilfisk-Advance B.V.
Industrieterrein Gooise Kant.
Versterkerstraat 5
1322 AN ALMERE
Tel. +31 (0)36 546 07 00
Fax +31 (0)36 523 51 48
info.nl@nilfisk-cfm.com
www.nilfisk-cfm.nl

België:
Nilfisk-Advance n.v.-s.a.
Riverside Business Park
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4
1070 Brussel
Tel. +32 (0)2 467 60 50
Fax +32 (0)2 463 44 16
info.be@nilfisk.com
www.nilfisk-cfm.be

Varianten 

S2 en S3 industriële stofzuigers met unieke eigenschappen

Als bediening synoniem staat voor efficiëntie
Ontdek de elektronica, uitschakelsystemen voor vaste stoffen en vloeistoffen, en  
andere nieuwe kenmerken

Uitschakelsysteem Vaste Stof (SC)

Veiligheidszak voor gevaarlijk 
materiaal

Uitschakelsysteem Vloeistof (L)

Vast vloerenmondstuk



Handmatige filterschudder

S3 met zwaartekrachtafvoer met Longopac®

S2 GU FM S2 L40 LC S3 GU FM S3 L50 LC
S3 L100 LC

IP-VEILIGHEIDSKLASSE IP 44 44 44 44

VEILIGHEIDSKLASSE (elektrisch) IP I I I I

NOMINAAL VERMOGEN kW 2 2 3 3

VOLTAGE V 230 230 230 230

FREQUENTIE Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

GELUIDSNIVEAU OP 1,5 M IEC 60704-2-1 dB(A) 70 70 71 71

LUCHTSTROOM ZONDER SLANG L/m 5500 5500 8100 8100

LUCHTSTROOM ZONDER SLANG M3/u 330 330 486 486

MAX. ZUIGKRACHT mBar 211 211 211 211

HOOFDFILTER TYPE “M” klasse polyester
sterfilter 

“L” klasse polyester
sterfilter 

“M” klasse polyester
sterfilter

“L” klasse polyester
sterfilter

CONTAINERINHOUD L / 40 / 50/100

ZWAARTEKRACHTAFVOER met plastic zak L 30 / 30 /

INLAAT mm 70 70 70 70

LENGTE X BREEDTE X HOOGTE mm 800x600x1580 800X600X1230 800x600x1580 800x600x1580

GEWICHT kg 68 62 71 71

De nieuwe industriële eenfase stofzuiger serie, de S2 en S3, 
is gebaseerd op de huidige en toekomstige behoeften in de 
productiesector op het gebied  van industriële schoonmaak.

De volgende nieuwe elementen maken deze stofzuigers 
uniek: via het elektronische bedieningspaneel kan de zuig-
werking eenvoudig worden geregeld en continu worden 
gecontroleerd. Dit resulteert in een functionele controle 
over de werking van bepaalde opties zoals de uitschakel-
beveiliging voor vaste stoffen of vloeistoffen.

Het bedieningspaneel is bijzonder functioneel wat de  
doeltreffendheid in gebruik zeker ten goede komt.

Een ander belangrijk element is het modulaire karakter van 
de stofzuigers, deze kunnen in enkele minuten worden

omgebouwd door bijvoorbeeld het opvangsysteem te 
vervangen.

Er is heel wat aandacht besteed aan de ergonomie: de 
nieuwe eenfase stofzuigers zijn licht in gewicht, eenvoudig 
te gebruiken, te verplaatsen en uiterst veilig. Ze zijn boven-
dien verkrijgbaar in een gecertificeerde L, M en H versie.

Tot slot hebben deze stofzuigers een modern en aantrekke-
lijk ontwerp gekregen.

Met meer dan 90 varianten inclusief de gecertificeerde 
versies (TüV, L-M-H), zijn de nieuwe S2 en S3 het startpunt  
voor de toekomst in industriële stofzuigtechnologie.

Mechanisch
sector

Voeding 
sector

Plastic/Rubber
sector

Keramisch
sector

Chemisch
sector

Bouw 
sector

Filtersystemen: naast het sterfilter dat verkrijgbaar is in 
klasse L en M, kan deze serie ook worden uitgerust met een 
HEPA H14 absoluutfilter voor het opvangen van gevaarlijk 
stof.

Filterreinigingssytemen: deze zijn in twee versies  
verkrijgbaar: het standaard systeem met een handmatige 
filterschudder en een versie met uiterst doeltreffende  
elektrische filterschudder.

Afvoersystemen: model S2 is verkrijgbaar met een contai-
ner van 40 liter, model S3 met een container van 50 of 100 
liter. Ze kunnen allebei worden uitgerust met een systeem 
voor afvoer via de zwaartekracht, in combinatie met een 
opvangzak of met het Longopac® afvoersysteem. Bij het 
Longopac® systeem wordt het materiaal opgevangen in een 

“eindeloze” zak die kan worden gevuld tot het gewenste 
niveau en daarna afgesneden, weggegooid en de volgende 
zak kan direct klaargemaakt worden voor verder gebruik.

Optilsysteem: dankzij een handige kit met steun, riem en 
handgrepen kan de stofzuiger met een vorkheftruck of een 
hijskraan worden verplaatst.

Nilfisk-CFM brengt nieuwe industriële eenfase stofzuigers op de markt

S2 en S3 - Vooruitstrevende technologie
De meest efficiënte manier van werken

Speciale versies van de S2 en S3

Werken wordt nog eenvoudiger!
Van vuilafvoer tot het verplaatsen van de stofzuiger, ontdek de nieuwe mogelijkheden
van deze serie voor uw bedrijf

Meer toepassingen dan ooit tevoren 

Talloze toepassingen en voordelen
Ontdek de veelzijdigheid van de nieuwe industriële eenfase stofzuigers in alle  
segmenten


