
CTS22 - CTS40 - CTT40
KOMPAKTOWE I 
WSZECHSTRONNE 



KOMPAKTOWE, uNIWERSAlNE 
I CICHE OdKuRZACZE 
przemysłowe CTT i CTs 
fIRMy NIlfISK

 Idealne dla tych, 
którzy chcą mieć
wszystko! 

Nilfisk przedstawia nowy asortyment trójfazowych odkurzaczy 
przemysłowych wyposażonych w turbinę bocznokanałową. 
Kompaktowa budowa to wiele zalet: możliwość pracy w 
najbardziej niedostępnych miejscach, lekkość, łatwość transportu. 
można wybierać pomiędzy modelami z dużym podciśnieniem 
i ograniczonym przepływem powietrza (modele CTs 22 (2,2 
kw) i CTs 40 (4 kw)) lub modele wyposażone w turbinę 
bocznokanałową zapewniającą duży przepływ powietrza i 
mniejsze podciśnienie (CTT 40). pełny asortyment jest dostępnym 
w wersjach L, m, H i ATeX. Kompaktowe i mocne odkurzacze 
przemysłowe: idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą mieć 
wszystko!

Zalety i korzyści
 · Dzięki swoim właściwościom modele CTs i CTT stanowią idealne 
rozwiązanie do wykorzystania praktycznie w każdej dziedzinie 
przemysłu.

 · wszechstronność: możliwość wyboru rodzaju napędu turbiny 
sprawia, że te odkurzacze przemysłowe CTs CTT nadają się do 
użycia w każdej sytuacji;

 · modułowa konstrukcja : szeroki asortyment filtrów zapewnia 
doskonałą filtrację każdego rodzaju materiału (bardzo drobnego 
pyłu, materiałów niebezpiecznych itp. …);

 · praktyczność: niewielki rozmiar to ich zaleta: łatwo je 
transportować, manewrować nimi i dotrzeć każdego, nawet tego 
najbardziej niedostępnego, miejsca;

 · moc: trójfazowy silnik zapewnia dużą wydajność, modele te mogą 
pracować w systemie ciągłym - nieprzerwanie;

 · Bezpieczeństwo: niski poziom hałasu, wysoka sprawność filtracji, 
dostępność wersji L, m, H, ATeX;

 · ergonomia: opływowy kształt i ukształtowanie uchwytów to 
plusy konstrukcji tych maszyn. Dzięki temu operator może 
łatwo przemieszczać odkurzacz, który można chwycić z każdej 
strony. Kształt ten pozwala uniknąć osadzania się materiału na 
powierzchni odkurzacza – dzięki temu jest on zawsze czysty. 
Nowy system opróżniania pozwala łatwo wyjąć i opróżnić 
zbiornik.

Dwa rozwiązania napędu turbiny



Zbieranie makaronu, mąki i cukru

Zbieranie opiłków z obrabiarek

Zbieranie odpadów obróbki kamienia



Nilfisk Polska sp. z o.o., ul. 3-go maja 8, 05-800 pruszków, tel.  022 738 37 50, fax. 022 738 37 51
e-mail: biuro-ind.pl@nilfisk.com, www.industrial-vacuum.nilfisk.pl

PluS

Wskaźnik ciśnienia Otrząsacz filtra

Transport pojemników 
i system opróżniania z 
wózkiem odnośnikowym

System łatwego demontażu 
zabiornika

Dane techniczne

Opis ctS22 ctS40 ctt40

Napięcie zasilania V 400 400 400

Częstotliwość Hz 50 50 50

Klasa zabezpieczenia IP 55 55 55

Klasa izolacji Class f f f

moc silnika kW 2,2 4 4

przepływ powietrza bez węża L/min 5300 7000 8900

maksymalne podciśnienie kPa 30 21 18

poziom hałasu wg ieC 60704-2-1 dB(A) 68 70 73

pojemność zbiornika l 50 50 50

powierzchnia filtra głównego cm2 19500 19500 19500

Średnica wlotu mm 70 70 70

Długość x wysokość x szerokość cm 105x60x125 105x60x125 105x60x125

Ciężar kg 100 114 119
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