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1 Veiligheidsinstructies

Aanduiding van belangrijke 
aanwijzingen

Lees in elk geval 
de gebruiksaan-
wijzing door en 
berg deze bin-
nen handbereik 

op voordat u het toestel in be-
drijf stelt.

Dit symbool vindt u 
bij veiligheidsaan-
wijzingen, waarvan 
het niet-opvolgen 
kan leiden tot ge-
vaar voor het toe-

stel en de werking ervan.

Veiligheidsaanwij-
zingen, waarvan 
het niet-opvolgen 
kan leiden tot 
gevaar voor per-

sonen, zijn met dit gevaren-
symbool in het bijzonder op de 
voorgrond geplaatst.

Hier staan advie-
zen of aanwijzin-
gen die het werk 

vergemakkelijken en een veilig 
gebruik waarborgen.

Voor uw eigen veiligheid WAARSCHU-
WING
• Dit apparaat is 
niet bedoeld voor 
gebruik door per-
sonen (inclusief 
kinderen) met be-
perkte fysieke, zin-
tuiglijke of mentale 
vermogens of een 
gebrek aan erva-
ring en kennis.
• Leer kinderen 
dat zij niet met het 
apparaat mogen 
spelen.
• Kinderen mogen 
het product alleen 
reinigen en onder-
houden onder toe-
zicht.
• Gebruikers moe-
ten grondig wor-
den opgeleid in 

het gebruik van 
deze machines.
• Gebruik het stop-
contact op de ma-
chine alleen voor 
de doeleinden die 
in de instructies 
vermeld zijn.
Het gebruik van 
de stofzuiger is 
onderhevig aan de 
geldende lokale 
wetten. Naast de 
gebruiksaanwij-
zing en de wetten 
ter voorkoming 
van ongevallen die 
in het desbetref-
fende land gelden, 
moeten de alge-
meen aanvaarde 
regels voor veilig-
heid en correct 
gebruik worden 
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Vóór de inbedrijfstelling
De netaansluitkabel regelmatig 
inzake beschadiging zoals b.v. 
scheurvorming of veroudering 
controleren.

GEVAAR
Indien de voeding-
skabel beschad-
igd is, moet deze 
worden vervangen 
door Nilfisk, een 
onderhoudsmon-

teur van Nilfisk of 
een vergelijkbaar 
gekwalificeerd per-
soon om risico’s te 
voorkomen.
Gebruik alleen het stroomsnoer 
dat in de bedieningshandleiding 
beschreven wordt.

Beschadig de stroomkabel niet 
(bijvoorbeeld door erover heen 
te rijden, eraan te trekken of 
hem plat te drukken).

Veiligheidsmaatregelen en 
veiligheidsbepalingen bij het 
gebruik

Functie en bedoeld gebruik Deze machine is bedoeld voor 
commercieel gebruikt, bijvoor-
beeld in hotels, scholen, zieken-
huizen, fabrieken, winkels en 
kantoren en verhuurbedrijven.

De volgende materialen mogen 
niet worden opgezogen:
– droge, vochtige of voor de 

gezondheid gevaarlijke soor-
ten stof en materialen 

– hete materialen (smeulende 
sigaretten, hete as, vloeistof-

fen van meer dan 45 °C enz.)
– brandbare, explosieve, 

agressieve vloeistoffen (b.v. 
benzine, oplosmiddelen, zu-
ren, logen enz.)

– brandbare, explosieve soor-
ten stof (b.v. magnesium-, 
aluminiumstof enz.).

Transport Sluit voordat u de afvaltank 
vervoert alle vergrendelingen. 
Kantel het apparaat niet als de 
vuilopvangtank vloeistof bevat. 

Gebruik geen kraanhaak om het 
apparaat op te tillen. Ga voor-
zichtig met het apparaat om tij-
dens transport.

nageleefd.
Gebruik geen 
werkmethoden die 
onveilig zijn.
VOORZICHTIG
• Dit apparaat mag alleen bin-
nenshuis worden opgesla-
gen.
• Reinig de waterpeilregeling 
regelmatig en controleer of er 
beschadigingen zijn.

Schakel in de volgende gevallen 
het apparaat uit en trek de stek-
ker uit het stopcontact:
• Voor reinigen en onderhoud
• Voor vervangen van on-

derdelen

• Voor wisselen van het ap-
paraat

• Als er schuim ontstaat of 
er vloeistof uit het apparaat 
komt

Plaats het apparaat tijdens ge-
bruik altijd op een stevige on-
dergrond.

Het gebruik van het toestel valt 
onder de geldende nationale 
bepalingen. Naast de gebruiks-
aanwijzing en de in het land van 
gebruik geldende bindende vei-
ligheidsvoorschriften moeten te-
vens de erkende vaktechnische 
voorschriften voor het veilig en 
vakkundig werken in acht wor-
den genomen.

Elke werkwijze die twijfel aan de 
veiligheid oproept, is verboden.
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Alleen onderhoudswerkzaamhe-
den uitvoeren die in de gebruiks-
aanwijzing zijn beschreven.

Vóór het reinigen en onderhouden 
van het toestel moet principieel de 
netstekker worden uitgetrokken.

Onderhoud, reiniging en 
reparatie

Vloeistoffen zuigen Bij schuimontwikkeling of vloei-
stofuittreding onmiddellijk het 
werk beëindigen en het vuilreser-
voir leegmaken.

Vóór het opzuigen van vloeistof-
fen moet gecontroleerd worden 

of de waterstandbeperking (slang 
voor de automatische niveaure-
geling) goed functioneert.
Instructies inzake het omgaan 
met vloeistoffen vindt u in hoofd-
stuk 5.

Elektrotechniek Controleer de nominale spanning 
van het toestel vooraleer u het op 
het net aansluit. Overtuig u ervan 
dat de spanning die op het type-
plaatje is aangegeven overeen-
stemt met de plaatselijke nomi-
nale spanning.

Bij gebruik van een verlengsnoer 
mag alleen de door de producent 
aangegeven of een hoogwaardi-
gere uitvoering worden gebruikt 
- zie hoofdstuk 9.4 „Technische 
gegevens“.

Er wordt aanbevolen dat het 
toestel via een aardlekschake-
laar wordt aangesloten. Deze 
onderbreekt de voeding als de 
lekstroom tegen aarde 30 mA ge-
durende 30 ms overschrijdt of hij 
bevat een aardingscontrolekring.

Bij gebruik van een verlengsnoer 
op de minimumdiameter van het 
snoer letten:

Kabellengte
m

Diameter
<16 A <25 A

Tot 20 m ø1.5mm² ø2.5mm²

20 tot 50 m ø2.5mm² ø4.0mm²
  
De ordening van de onder span-
ning staande delen (stopcontac-
ten, stekkers en koppelingen) en 
het leggen van het verlengsnoer 
zodanig kiezen dat de veiligheids-
klasse behouden blijft.

Het bovendeel van de zuiger nooit 
met water afspuiten: gevaar voor 
personen, kortsluitingsgevaar.

Er moet worden gelet op de laat-
ste uitgave van de IEC-bepalin-
gen.

Aansluiting ondergedompelde 
pomp

De IP68-aansluiting voor de 
ondergedompelde pomp is be-
doeld als hoofdstroomaanslui-

ting voor de interne pomp.
Zorg dat de stofzuiger uitge-
schakeld is voordat u de pomp 
aansluit.

Inspecteer de stofzuigers om te 
controleren of ze in goede con-
ditie zijn. 

Koppel de stroomkabel los door 
aan de stekker te trekken, niet 
aan de kabel zelf.

Gebruik de IP68-plug en stop-
contact van de stofzuiger op de 
juiste wijze, dat wil zeggen draai 
de dop los, steek de stekker 
in het stopcontact en draai de 

vergendelingsring aan. In om-
gekeerde volgorde herhalen bij 
uitschakelen.

Gebruik de reiniger nooit als de 
filterzeef is beschadigd.
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Toebehoren/reservedelen Alleen de met het toestel gele-
verde of in de gebruiksaanwij-
zing vastgelegde borstels ge-
bruiken. Het gebruik van andere 
borstels kan de veiligheid nega-
tief beïnvloeden.

Alleen origineel toebehoren en 
reservedelen van Nilfisk gebrui-
ken (zie hoofdstuk 9.5). Het ge-
bruik van andere delen kan de 
veiligheid negatief beïnvloeden.

2 Beschrijving
2.1 Toepassingsgebied De in deze gebruiksaanwijzing 

beschreven toestellen zijn bij ge-
bruik conform de voorschriften 
geschikt voor het opzuigen van 
niet voor de gezondheid gevaar-

lijke, niet-brandbare vloeistoffen 
zoals bijvoorbeeld het opzuigen 
van resterend water na water-
schade of overstromingen.

2.2 Bedieningselementen 1 Greep
2 Zuigbuishouder1)

3 Houder voor toebehoren
4 Aan-/uitschakelaar met 

zuigkrachtregeling
5 Koppeling voor 

waterafvoerslang
6 Sluitklem
7 Reservoirafsluitinrichting
8 Greep
9 Vuilreservoir
10 Dompelpomp

11 Leischijf met rem
12 Korf voor grof vuil
13 Slang voor automatische 

niveauregeling
14 Inlaatfitting
15 Aansluiting ondergedompelde 

pomp
16 Kabelhaak

3 Vóór de inbedrijfstelling

3.1 Zuiger monteren

Enkele delen van het toebehoren 
worden in de verpakking liggend 
geleverd en moeten vóór de eerste 
inbedrijfstelling verwijderd worden.

1. Alle delen van het toebe-
horen1) uit de verpakking ne-
men en de zuiger monteren.

4 Bediening/bedrijf
4.1 Aansluitingen
4.1.1 Zuigslang aansluiten

1. De zuigslang in het reservoir 
steken.

2. De waterafvoerslang op de 
koppeling aan het reservoir 
aansluiten.
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4.1.2 Elektrische aansluiting

De op het typeplaatje 
aangegeven bedrijfs-

spanning moet 
o v e r e e n k o m e n 

met de spanning 
van het stroomnet.

1. Erop letten dat de zuiger is 
uitgeschakeld.

2. De stekker van de aansluit-
kabel in een stopcontact 
steken dat volgens de voor-
schriften is geïnstalleerd.

3. De personenbeveiligings-
schakelaar1) activeren.

4.1.3 Dompelpomp 
aansluiten

Op de contactdoos aan 
het besturingspaneel 
mag alleen de inge-

bouwde dompelpomp aangesloten 
worden.

1. Steek de stekker van de on-
dergedompelde pomp in de 
IP68-aansluiting op het be-
dieningspaneel en draai de 
vergrendelingsring aan.

4.2 Zuiger inschakelen
4.2.1 Schakelstand „ I “

De dompelpomp kan in 
de schakelstand „I “ niet 
in bedrijf gest  eld wor-

den.
Bij maximaal niveau wordt de zu-
igmotor uitgeschakeld. Het toestel 
uitschakelen en het reservoir leeg-
maken.

1. Schakelaar van de zuiger in 
de stand „ I “ brengen.

De zuigmotor start.

4.2.2 Schakelstand „auto “

Vóór het brengen 
in de schakelstand 

„auto “ erop letten dat 
de dompelpomp aan-

gesloten is.

Bij leeg reservoir draait alleen de 
zuigmotor. Wordt het reservoir met 
water gevuld, wordt de dompel-
pomp ingeschakeld. Bij bijna vol 
reservoir wordt het zuigvermogen 
verminderd om het overvol maken 
te vermijden.

Bij maximaal niveau wordt de zuig-
motor uitgeschakeld. Zodra het ni-
veau door de dompelpomp duidelijk 
verminderd werd, wordt de zuigmo-
tor opnieuw ingeschakeld. Bij het 
compleet leegmaken van het reser-
voir wordt de dompelpomp met ver-
traging uitgeschakeld.

1. Schakelaar van de zuiger in 
de stand „auto “ brengen.

Het volautomatisch leegmaken 
van het reservoir is geactiveerd.

4.2.3 Schakelstand „  “

De schakelstand „  “ is een 
toets-stand (automatisch terugstel-
lend). Bij het eenmalig activeren 
werkt de dompelpomp gedurende 
30 seconden.
Tegelijkertijd wordt de dompelpomp 
tegen het drooglopen beveiligd.

1. Schakelaar van de zuiger in 
de stand „  “ brengen.

Met deze functie kan het reser-
voir leeggemaakt worden.
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4.2.4 Zuigkrachtregeling Met de zuigkrachtregeling kan het 
toerental en daarmee het zuigver-
mogen worden geregeld. Dit maakt 
een exacte aanpassing van het 
zuigvermogen aan de verschillende 
zuigtaken mogelijk.

5 Toepassingsgebieden en werkmethoden

4.2.5 Temperatuurcontrole Een sensor registreert de uit-
laatluchttemperatuur en vermin-
dert het zuigvermogen zodra de 
maximaal toelaatbare tempera-
tuur overschreden wordt. Bij te 

6 Na het gebruik

hoge uitlaatluchttemperatuur wordt 
de zuigmotor uitgeschakeld. De zui-
ger uitschakelen en laten afkoelen.

5.1 Werktechnieken Extra toebehoren, zuighulpstuk-
ken en zuigslangen kunnen - in-
dien deze correct worden ge-
bruikt - het reinigingseffect ver-
sterken en de reinigingsinspan-
ning verkleinen.

Een effectieve reiniging wordt bereikt 
door rekening te houden met een 
klein aantal richtlijnen, gecombineerd 
met uw eigen ervaringen op speciale 
gebieden.
Hier volgen enkele belangrijke aan-
wijzingen.

5.1.1 Vloeistoffen opzuigen VOORZICHTIG!
Brandbare vloeistoffen mo-
gen niet worden opgezogen.

Vóór het opzuigen van vloeistof-
fen moet gecontroleerd worden 
of de waterstandbegrenzing 
(slang voor automatische ni-
veauregeling) goed functioneert 
(zie hoofdstuk 7.2.2 „filterzeef 
vervangen“, stap 6.).
De zuiger niet als waterpomp 
gebruiken. De zuigbuis of de 

zuigmond niet volledig in het water 
dompelen maar steeds een geringe 
hoeveelheid lucht mee aanzuigen 
om de turbine tegen oververhitting 
te beschermen.

Bij schuimontwikkeling het werk on-
middellijk beëindigen en het reser-
voir leegmaken.
Ter vermindering van de schuim-
ontwikkeling de schuimdoder Nilfisk 
Foam Stop gebruiken (bestelnr.: zie 
hoofdstuk 9.5 „Toebehoren“).

6.1 Zuiger uitschakelen en 
bewaren

1. De zuiger uitschakelen en de 
netstekker uit de contactdoos 
trekken.

2. Het reservoir leegmaken, de zui-
ger en het reservoir reinigen. 

3. Het netsnoer oprollen en aan de 
kabelhaak ophangen.

4. Het toebehoren opbergen.
5. De zuiger in een droge ruimte 

tegen onbevoegd gebruik opber-
gen.
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7 Onderhoud
7.1 Onderhoudsschema    

Na het werk Indien nodig
7.2.1 Vuilreservoir leegmaken  

7.2.2 Filterzeef reinigen / vervangen  

7.2 Onderhouds -werkzaamheden
7.2.1 Vuilreservoir leegmaken

1. Het bovendeel van de zuiger 
van het vuilreservoir afne-
men.

2. De sluitklemmen (1) losma-
ken en de tussenring (2) van 
het reservoir afnemen.

3. De korf voor grof vuil verwij-
deren en leegmaken.

4. De handel in de greep (3) 
naar boven trekken en het 
reservoir kippen.

5. Het zuiggoed uitgieten.
6. Het zuiggoed volgens de 

wettelijke bepalingen weg-
doen.

of:
3. De korf voor grof vuil wegne-

men en leegmaken.
4. De reservoirafsluitinrichtin-

gen (4) openen.
5. Het reservoir aan de grepen 

(5) uit het rij-frame heffen.
6. Het zuiggoed uitgieten.
7. Het lege reservoir in het rij-

frame plaatsen en de afsluit-
inrichtingen (4) vergrende-
len.

8. Het zuiggoed overeenkom-
stig de wettelijke voorschrif-
ten wegdoen.

11

33

11

Voor het leegmaken na het zuigen 
van vloeistoffen: De tussenring 
afnemen daar de volle afdichting 
slechts in zuigbedrijf gegaran-
deerd is.
Na het leegmaken: De reservoir-
rand en de afdichtingen in de 
tussenring en het bovenste zui-
gerdeel reinigen vooraleer deze 
opnieuw opgezet worden. 
Als de afdichting of de gleuf vuil of be-
schadigd is, daalt het zuigvermogen. 
Vooraleer de zuigslang opnieuw inge-
stoken wordt, moeten de inlaatfi tting 
en de slangmof gereinigd worden.

5 5 

5544

44

22

7.2.2 Filterzeef reinigen / 
vervangen

1. Het toestel uitschakelen en 
de netstekker uit de contact-
doos trekken.

2. Het bovendeel van de zuiger 
van het vuilreservoir afne-
men. Het bovendeel van de 
zuiger niet op de afbuigin-
richting plaatsen. 

3. Het bovendeel van de zuiger 
met de filterzeef naar boven 
leggen.

4. De filtersteunkorf tegen de 
wijzers van de klok in draai-
en (2) en aftrekken (3).

5. De filterzeef afnemen.

Nooit zonder filterzeef zuigen!

1

2

3
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8 Eliminatie van storingen
Storing Oorzaak Eliminatie

‡ Motor draait niet > Zekering van het stopcontact 
is uitgeschakeld.

• Zekering inschakelen.

> Personenbeveiligingsschake-
laar1) in de netaansluiting van 
de zuiger is geactiveerd.

• De personenbeveiligingsschakelaar 
activeren, zie hoofdstuk 4.1.2 „Elektri-
sche aansluiting“

> Overbelastingsbeveiliging is 
geactiveerd.

• De stofzuiger uitschakelen, ca. 5 mi-
nuten laten afkoelen. Indien de stof-
zuiger niet opnieuw kan worden inge-
schakeld, moet de Nilfisk-klantenser-
vice worden geraadpleegd.

> Automatisch uitschakelende 
koolborstel is versleten.

• De vervanging van de koolborstels 
door de Nilfisk-service laten uitvoe-
ren.

‡ Motor draait niet, 
schakelstand „I “

> Reservoir vol • Toestel uitschakelen. Reservoir leeg-
maken

‡ Motor draait niet, 
schakelstand „auto“ 

> Reservoir vol. Dompelpomp 
overbelast of defect.

• Dompelpomp controleren, indien no-
dig door de Nilfisk-service laten ver-
vangen.

> Reservoir vol. Dompelpomp 
niet ingestoken

• Dompelpomp insteken

> Niveau-automaat defect • Niveau-automaat door de Nilfisk-ser-
vice laten vervangen.

‡ Dompelpomp draait 
niet, schakelstand 
„auto “ of „  “

> Pomploopwiel door vuil ge-
klemd

• Vuil verwijderen

> Overbelastingsbeveiliging ge-
activeerd

• Dompelpomp laten afkoelen

> Dompelpomp defect • Dompelpomp herstellen

6. Controleren of de antistati-
sche klem (4) niet bescha-
digd is; indien nodig door de 
Nilfisk-service laten vervan-
gen.

7. De slang voor de automati-
sche niveauregeling (5) rei-
nigen en controleren of deze 
niet beschadigd is; indien 
nodig door de Nilfisk-service 
laten vervangen.

8. De nieuwe filterzeef aanbren-
gen.

9. De filtersteunkorf opzetten en 
vast vergrendelen door deze 
met de wijzers van de klok 
mee te draaien.

10. De gebruikte filterzeef vol-
gens de wettelijke bepalin-
gen wegdoen. 

4

5
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9 Allerlei
9.1 Toestel ter recycling 

afgeven
Het uitgediende toestel onmid-
dellijk onbruikbaar maken.
1. De netstekker uittrekken en 

de aansluitkabel doorknip-
pen.

Gooi elektrische toestellen 
nooit in het huisvuil! 

Overeenkomstig de Europese 
Richtlijn 2012/19/EU inzake 
Elektrische en Elektronische 
Uitgediende Toestellen moeten 
uitgediende elektrische toestel-
len separaat verzameld en voor 
recycling ter beschikking ge-
steld worden.
Neem bij vragen s.v.p. contact 
op met uw gemeenteadministra-
tie of uw dichtsbijzijnde leveran-
cier.

9.2 Garantie Voor de garantie en vrijwaring 
gelden onze algemene ver-
koops- en leveringsvoorwaar-
den. Wijzigingen in het kader 
van technische vernieuwingen 
voorbehouden.

9.3 Onderhoud Er dient regelamtig onderhoud 
en inspectie aan uw apparaat 
uitgevoerd te worden door ge-
schikt, gekwalificeerd personeel 
conform relevante wetgeving 
en regels. In het bijzonder 
dienen elektrische testen voor 
aardingscontinuïteit, isolatie-
weerstand en conditie van het 
flexibele snoer regelmatig ge-
controleerd te worden, en na 
reparaties of aanpassingen.
In het geval van een defect 
MOET het apparaat buiten 

Storing Oorzaak Eliminatie
‡ Verminderd zuigver-

mogen
> Zuigkrachtregeling op te laag 

zuigvermogen ingesteld
• Zuigkracht instellen, zie hoofdstuk 

4.2.4 „zuigkrachtregeling“
> Zuigslang/zuigmond verstopt. • De zuigslang/zuigmond reinigen.
> Filterzeef vuil • Zie hoofdstuk 7.2.2 „Filterzeef reini-

gen / vervangen“
‡ Geen zuigvermo-

gen 
> Reservoir vol • Toestel uitschakelen. Reservoir leeg-

maken.
‡ Spanningsschom-

melingen
> Te hoge impedantie van de 

spanningsvoorziening.
• Het toestel op een ander stopcontact 

aansluiten dat zich dichter bij de zeke-
ringenkast bevindt. Er zijn geen span-
ningsschommelingen boven 7% te 
verwachten als de impedantie op het 
overdrachtspun ≤ 0.15 Ω bedraagt.

gebruik gesteld worden en 
volledig gecontroleerd en ge-
repareerd worden door een 
bevoegd onderhoudsmonteur. 

De stofzuiger is ontwikkeld om 
voortdurend zware werkzaam-
heden uit te voeren. Afhankelijk 
van het aantal gebruiksuren 
moeten het stoffilter vervangen 
worden. 
Maak de stofzuiger schoon met 
een droge doek en een kleine 
hoeveelheid polijstmiddel.



491) Speciaal toebehoren voor de verschillende uitvoeringen van de stofzuiger
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

9.4 Technische gegevens
ATTIX 751-61 / ATTIX 751-71 / ATTIX 751-71 MWF ATTIX 19 GALLON AE

EU CH, DK US 120 V
Spanning V 220-240 220-240 110-120
Netfrequentie Hz 50/60 50/60 60
Zekering A 16 10 15
Stroomverbruik W (HP) 1200 1200 800 (1.1)
Aangesloten vermogen voor 
apparaataansluiting W (HP) 650 650 650 (0.8)

Totaal aangesloten vermogen W (HP) 1850 1850 1440 (1.9)

Volumestroom (lucht) l/min 
(cfm) 3600 (127) 3600 (127) 3600 (127)

Negatieve druk 
(waterlift) Pa (in) 23000 (93) 23000 (93) 23000 (93)

Geluidsdrukniveau LPA 
(IEC 60335-2-69) dB(A) 65 ± 2 65 ± 2 65 ± 2

Vibratie  ISO 5349, ah m/s²  ≤ 2,5  ≤ 2,5  ≤ 2,5

Arbeidsgeluidsniveau dB(A) 57 ± 2 57 ± 2 57 ± 2
Beschermingscategorie I I I
Beschermingsgraad (vocht, stof) IP X4 IP X4 IP X4
Gewicht kg (lb) 33 30,7 33 (73)

Specificaties en details kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.

9.5 Toebehoren
Benaming Beste lnummer

ATTIX 751-61 / 751-71 / 751-71 MWF / 19 GALLON AE
Filterzeef 15475
Nilfisk-Foam-Stop (6 x 1 l) 8469

9.6 EG-conformiteitsverklaring
Nilfi sk A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby
DENMARK

verklaart hierbij dat het product:
VAC - Commercial - Wet/Dry
Beschrijving IPX4
Type ATTIX 751-61; ATTIX 751-71, ATTIX 751-71 MWF

voldoet aan de volgende normen en richtlijnen:
EN 60335-1:2012
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2013
EN 50581:2012

Op grond van de bepalingen in:
Machinerichtlijn  2006/42/EC
EMC Richtlijn  2004/108/EC 
RoHS-Richtlijn 2011/65/EG

Hadsund 15-09-2015

Anton Sørensen
Senior Vice President – Global R&D
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UNITED STATES
Nilfi sk Inc.
14600 21st Avenue North
Plymouth, MN-55447
Tel.: (+1) 800-989-2235
www.nilfi sk.com

VIETNAM
Nilfi sk Vietnam
No. 51 Doc Ngu Str.
P. Vinh Phúc, Q.Ba Dinh
Hanoi
Tel.: (+84) 761 5642
www.nilfi sk.com


