
NEPTUNE 2
Inovace bez jediného kompromisu

Technická specifikace Neptune 2-26 Neptune 2-26 X Neptune 2-33 Neptune 2-33 X Neptune 2-41 Neptune 2-41 X
Tlak čerpadla (bar/MPa) 145/14.5 145/14.5 170/17 170/17 190/19 190/19

Čisticí účinek (Kg/síla) 2.6 2.6 3.3 3.3 4.1 4.1

Průtok vody qmax (l/h) 600/530 600/530 690/630 690/630 780/730 780/730

Počet pístů 3 3 3 3 3 3

Písty Keramické Keramické Keramické Keramické Keramické Keramické

Čerpadlo (ot/min.) 2800 2800 2800 2800 2800 2800

Max. teplota vody ( ̊C) 80/140 80/140 80/140 80/140 80/140 80/140

Spotřeba paliva (Kg/h) 2.6 2.6 2.6 3.1 3.5 3.5

Kapacita pal. nádrže (l) 17 17 17 17 17 17

Rozměry (d x š x v) 607x688x1000 607x688x1071 607x688x1000 607x688x1071 607x688x1000 607x688x1071

Hmotnost (Kg) 97 99 97 99 97 99

Spotřeba energie (kW) 3.4 3.4 4.1 4.1 5.1 5.1

Napětí/Frekvence (A/Hz) 14.5/50 14.5/50 8/50 8/50 9/50 9/50

Nádoba na roztok (l) 5 5 5 5 5 5

Délka el. kabelu (m) 5 5 5 5 5 5

Velikost hubice 0340 0340 0370 0370 0400 0400

Standardní výbava
Vysokotlaká hadice 301002275 301002270 301002275 301002270 301002275 301002270

Pistole Ergo 1000 301002410 301002410 301002410 301002410 301002410 301002410

Sada spojek k Ergo 101119496 101119496 101119496 101119496 101119496 101119496

Naviják hadice • • •

Tryska Flexopower

Tryska univerzální • • • • • •

Hubice Tornado Plus 101119735 101119735 101119737 101119737 101119738 101119738

Obj. č. 107145003 107145004 107145009 107145010 107145013 107145014

Nilfisk-Advance s.r.o.
Divize Nilfisk-ALTO
VGP Park Horní Počernice
Do Čertous 1
190 00 Praha 9
Tel. 241 408 419
www.nilfisk-alto.cz

Váš autorizovaný dealer:
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O 16% nižší spotřeba paliva• 
O 26% menší rozměry• 
O 27% delší provozní doba• 
O 100% větší mobilita• 

NEPTUNE 2
Neustálé změny k lepšímu 

NEPTUNE 2 je rozpoznatelný už na první pohled:

Mimořádně povedený design vertikální koncepce. • 
     NEPTUNE 2 se velice snadno převáží i skladuje. 

Vysoký čisticí efekt díky výkonnému čerpadlu a vysokému  • 
     průtoku vody.

Nenáročnost a ekonomičnost. NEPTUNE 2 je úsporným  • 
     strojem. Moderní tepelný výměník EcoPower spotřebuje 
     o 16% méně paliva než tomu bylo dříve.

Dlouhou životnost stroje NEPTUNE 2 garantují keramické  • 
     písty a mosazná hlava čerpadla.

Větší bezpečnost. Ve standardní výbavě stroje je senzor  • 
     teploty výfukových plynů a detektor vznícení. 

Ovládací panel stroje je vybaven velkými tlačítky, které za-
jišťují přístup ke všem funkcím. Bezchybný provoz stroje 
lze navíc sledovat i na celé řadě kontrolek. Ty indikuji:

Režim zapnutí/vypnutí motoru• 
Možnou chybu průtoku• 
Nízkou hladinu paliva• 
Riziko tvoření vodního kamene• 
Teplotu výfukových plynů• 
Servisní intervaly• 

Stříkací pistole Ergo 1000 je 
symbolem vysokotlakých strojů 
Nilfisk-ALTO. Pohodlně se drží a 
vyžaduje minimum fyzické náma-
hy při aktivaci spouště.

Naviják hadice a držák přívodního 
kabelu. Hadice i kabel jsou pevně 
přichycené na speciálním úchytu 
nebo na integrovaném navíjecím 
bubnu. 

Dvojitý držák trysky. Představuje 
optimální řešení pro transport trysky 
a vzásadě i celé pistole. 

Systém kontrolující těsnost 
palivové nádrže. Nedílá součást 
každého stroje. Garantuje, že se do 
nádrže nedostanou žádné nežádoucí 
částice.   

Velká a robustní pojezdová kola. 
Zajišťují vynikající manévrovatelnost 
v jakémkoliv terénu. 

NEPTUNE 2 je vybaven moderním tepelným výměníkem 
EcoPower. Pro tento nový typ výměníku je typická  velice nízká 
spotřeba paliva. EcoPower je tudíž provozně ekonomický. Zá-
roveň nevyžaduje téměř žádnou údržbu.

Systém tepelných výměníků EcoPower je znám svou nenároč-
ností a ekonomičností již od roku 2003. Kromě toho je také še-
trný k životnímu prostředí. 

EcoPower je poháněný systémem DuoMotor, který má ošetře-
nou i takovou záležitost, jakou je např. kompenzace chyby při 
přehození elektrických fází.

Čisté spalování zaručuje, že výměník EcoPower zůstává stále 
čistý. Pokud je ale nutné provést jeho vyčištění není nic jedno-
duššího. Spirálu lze totiž v rekordně krátkém čase vyjmout a to 
díky jejímu dobře řešenému uchycení.

Tepelný výměník EcoPower automaticky běží v úsporném re-
žimu při teplotě 60 ̊C. Tento mód poskytuje ideální kombinaci  
ohřevu vody a nízkých nákladů. Pochopitelně, že i při zvýšení 
teploty pracuje EcoPower ekonomicky a efektivně.         

EcoPower
Odolný i úsporný

Nebývale snadná údržba 
Většina komponent ve stroji NEPUTNE 2 je zapojena „zásuvkovým systé-
mem“. 
Elektrický ovládací panel je lehce demontovatelný. Během údržby je zavě-
šen na vyhrazené místo, jehož účelem je nepřerušit funkčnost panelu.    
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