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1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

For Deres egen sikkerhed
Dette apparat er ikke beregnet 
til anvendelse af personer (inkl. 
børn) med begrænsede fysiske, 
følelsesmæssige eller mentale 
evner eller manglende erfaring 
og viden.

Højtryksrensere må ikke 
benyttes af børn eller uerfarent 
personale.

Børn skal overvåges for at 
sikre, at de ikke leger med 
apparatet.

ADVARSEL!
Inhalering af aerosoler kan 
være sundhedsskadeligt.

Brug om muligt udstyr, som 
forhindrer eller reducerer 
produktionen af aerosoler, f.eks. 
et skjold, der dækker dysen.

For beskyttelse mod aerosoler, 
anvend en ånde-drætsmaske 
klasse FFP2 eller højere.

Generelt
Ved brugen af højtryksrenseren 
skal de gældende, nationale 
bestemmelser overholdes.

Udover brugsanvisningen og de 
i anvendelseslandet gældende 
retsforpligtende bestemmelser 
til forebyggelse af uheld, skal 
også de anerkendte fagtekniske 
regler vedrørende sikkerheds-
mæssigt og fagligt korrekt ar-
bejde overholdes.
Enhver arbejdsmåde, som sik-
kerhedsmæssigt set er betæn-
kelig, skal undlades.

Transport
Maskinen må kun transporteres 
stående.

Til sikker transport i og på kø-
retøjer anbefaler vi at spænde 
maskinen fast med tov på en 
sådan måde, at den ikke kan 
skride eller hælde.

Når maskinen eller tilbehøret 
transporteres ved temperaturer 
omkring eller under 0°C, an-

Symbolforklaring Før du starter 
højtryksrenseren 
første gang, 
skal du læse 
denne instruk-

tionsbog grundigt. 
Gem instruktionerne til senere 
brug.

Sikkerheds-
instruktioner 

markeret med 
dette symbol skal 
overholdes for at 

undgå fare for personer.

Dette symbol 
bruges til at 
markere 

sikkerheds-
instruktioner, der 

skal overholdes for at undgå 
beskadigelse af maskinen og 
dens ydeevne.

Dette symbol 
angiver tip og 

instruktioner, der 
forenkler arbejdet og 

giver en sikker betjening.



befaler vi brug af frostbeskyt-
telsesmiddel som beskrevet i 
kapitel 5.3. 

Før ibrugtagning
Før ibrugtagning skal højtryks-
renseren kontrolleres for, om den 
er i forskriftsmæssig stand.  

Man skal altid stå op, når man 
benytter renseren!

Alle gældende love og bestem-
melser i brugerlandet skal 
overholdes. Før ibrugtagning af 
højtryksrenseren foretages et 
visuelt tjek af alle dens vigtigste 
komponenter.

BEMÆRK!
Højtryksstråler kan være farlige 
ved misbrug. Strålen må ikke 
rettes mod personer, dyr, tilslut-
tede el-anlæg eller mod mas-
kinen selv. 
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Benyt passende beskyt-
telsesudstyr, høreværn og 
beskyttelsesbriller.
Ret ikke strålen mod dig selv 
eller andre for at rense tøj eller 
fodtøj. 

Når maskinen er i brug, optræder 
der rekylkræfter fra dyserøret, og 
hvis dyserøret holdes i en vinkel 
desuden et drejemoment. Hold 
derfor godt fast i lansen med 
begge hænder.

Betjen ikke remtrukne enheder 
uden påmonteret remdæksel.

Benyt ikke maskinen, når der 
opholder sig andre personer på 
arbejdsarealet, som ikke er iført 
beskyttelsestøj. 

Det objekt, som skal renses, skal 
kontrolleres for, om der ved rens-
ningen kan løsnes farlige stoffer 
fra det, som så afgives til miljøet, 
f.eks. asbest, olie etc.. 

ADVARSEL!
Denne maskine er udformet 
til brug med det medfølgende 
rengøringsmiddel eller det, der 
anbefales af producenten. Brug 
af andre rengøringsmidler eller 

kemikalier kan påvirke maski-
nens sikkerhed negativt. 

Risiko for eksplosion – sprøjt 
ikke med brandfarlige væsker

Sarte dele af gummi, stof 
o.lign. må ikke renses med den 
roterende stråle. Tilpas altid 
afstanden og dermed dys-
etrykket til den overfl ade, der 
skal rengøres for at undgå at 
beskadige emnet, der rengøres.

Brug ikke højtryksslangen til at 
løft af last!

Obs!
Maks. tilladeligt arbejdstryk 
og temperatur står præget på 
højtryksslangen.

Maskinen må ikke benyttes 
længere, hvis lynkobling eller 
højtryksslange bliver beska-
diget.

ADVARSEL!
Sørg for tilstrækkelig luftcirkula-
tion. Maskinen må ikke dækkes 
til eller benyttes i utilstræk-
keligt ventilerede rum. Udstød-
ningsgasserne er farlige!

ADVARSEL!
Det skal tilsikres, at udstød-
ningen ikke er i nærheden af 
luftindtag.

Maskinen må ikke anvendes i 
brand- eller eksplosionsfarlige 
omgivelser. Når renseren anv-
endes, skal den stå mindst 1m 
fra bygninger m.m.

Renseren skal opbevares 
frostfrit!

Tag aldrig maskinen i brug uden 
vand. Vandmangel, selv i kort 
tid, medfører alvorlig beskadi-
gelse af pumpemanchetterne. 
Sluk højtryksrenseren efter 
maks. 3 minutter.

Tilslutning af vand
Højtryksrenseren 
må kun tilsluttes 
drikkevandsforsy-
ningen, hvis der er 
installeret en pas-

sende tilbageløbs-ventil af ty-
pen BA iht. EN 60335-2-79. 
Tilbageløbsventilen kan be-
stilles under reservedelsnum-
mer  106411177,106411178,10
6411179,106411184. Der skal 
være mindst 12 meter slange 
(min. Ø¾”) mellem tilbageløbs-
ventilen og højtryksrenseren for 
at kunne absorbere eventuelle 
trykudsving. Sugedrift (eksem-
pelvis fra regnvandsbassin) kan 
ske uden tilbageløbsventil. An-
befalet sugedrifts-sæt: 61256. 
Så snart vandet er løbet gen-
nem  BA-ventilen, anses det 
ikke længere for at være drikke-
vand.

Drift
ADVARSEL!
Anvend ikke ukorrekt brænd-
stof, da det kan være forbundet 
med fare.

BEMÆRK!
Ret aldrig vandstrålen mod 
elektrisk udstyr. Det giver risiko 
for personskade og/eller kort-
slutning.

Vedligeholdelse og 
 reparation
BEMÆRK!
Før højtryksrenseren renses 
og vedligeholdes, skal 
man altid fjerne tændrørs-
ledningen.

Udfør kun den type vedlige-
holdelses arbejder, der er 
beskrevet i brugsvejledningen. 
Benyt udelukkende originale 
reservedele. Foretag ingen 
tekniske ændringer af højtryks-
renseren.

Sørg for, at højtryksrenseren 
bliver serviceret med jævne 
mellemrum af en autorisret 
Nilfi sk-ALTO-forhandler i over-
ensstemmelse med service-
planen. I modsat fald bortfalder 
garantien.
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BEMÆRK!
Højtrykslanger, fi ttings og 
samlinger er vigtige for højtryks-
renserens sikkerhed. Benyt kun 
højtrykskomponenter, der er 
godkendt af fabrikanten!

Manglende overholdelse af disse 
retningslinier udgør en fare for 
Deres sikkerhed.

Ved yderligere vedligeholdelses- 
eller reparationsarbejder skal De 
henvende Dem til et Nilfi sk-ALTO 
serviceværksted eller andet auto-
riseret fagværksted!

Godkendelser
Højtryksrenseren overholder 
de tyske ”Guidelines for Liquid 
Spray Jet Devices”. Højtryks-
renseren skal efter behov sik-
kerhedskontrolleres iht. ”Acci-

dent Prevention Regulations for 
Working with Liquid Spray Jet 
Devices”, men som minimum 
en gang om året af en autor-
iseret kontrollør, og rapporten 
skal gemmes.

De komplette bestemmelser 
”Accident Prevention Regula-
tions for Working with Liquid 
Spray Jet Devices” fås hos Carl 
Heymanns Verlag KG, Luxem-
burger Strasse 449, DE-50939 
Køln, eller hos det selskab, hvor 
arbejdsgiveren har sin ansvars-
forsikring.

Aflastningsventil
Når sikkerhedsanordningen 
udløses, ledes et uacceptabelt 
højt tryk via omløbssystemet 
tilbage til pumpens forsy-ningsl-
inje uden overskydende tryk. 

Aflastningsventilen er indstillet 
og forseglet fra fabrikkens side 
og skal ikke justeres.

Sikkerhedsanordning
Låseanordning på spulehånd-
tag:
Spulehåndtaget er forsynet med 
en låseanordning. Når palen er 
aktiveret, kan spule-håndtaget 
ikke anvendes.

O

I
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2 Beskrivelse

2.1 Maskinens formål Denne højtryksrenser er udvik-
let specielt til professionel brug 
inden for

- landbrug
- auto/transport
- byggebranchen
osv.

2.2 Betjeningselementer

 1 Start/stopkontakt
 2 Lanse
 3 Holder til lanse
 4 Holder til  højtryksslange
 5 Højtryksslange
 6 Spulehåndtag
 7 Tilslutning for vand og   

 vandtilgangsfi lter
 8 Tilslutning for højtrykslange
 9 Rengøringsmiddelslange
 10 Olieniveaukontrol
 11 Vandmængderegulering
 12 Oliepåfyldning
 13 Håndtag

2

5

6

3

3

3

3

3

3

8

8

8

87 7

7

9
9

9

13

13

13 13

10 10/12

11

11
1 1

11

10/12
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3 Før ibrugtagning

3.1 Klargøring (gælder ikke 
POSEIDON 2-35 PE / 
POSEIDON 3-39 PE)

1. Før første ibrugtagning kon-
trolleres renseren omhygge-
ligt for mangler og beskadi-
gelser.

2. I tilfælde af beskadigelse 
bedes De omgående hen-
vende Dem til Deres Nilfi sk-
ALTO-forhandler.

3. Kontrollér, om olieniveauet 
ligger midt i olieskueglas. 
Dette gælder ligeledes ma-
skiner med gear. 

4 Betjening/drift

4.1 Tilslutninger
4.1.1 Tilslutning af lanse til 

spulehåndtag

1. Den blå lynkobling på spule -
-håndtaget trækkes tilbage 
(A) .

2. Stik lansens nippel (B) ind i 
lynkoblingen, og slip lynkob-
lingsgrebet.

3. Lanse (eller andet tilbehør) 
trækkes frem for at sikre, at 
det er fast forbundet med 
spulehåndtaget.

OBS!
Niplen skal altid 

renses for eventuelt 
snavs, før lansen 

kobles til spulehåndtaget.

A

B
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4.1.2 Tilslutning af 
højtryksslange og 
vandslange

1. Højtryksslangen kobles til 
højtrykstilslutningen med 
lynkoblingen. Brug maks. 50 
m forlængerslange.

2. Vandslangen skylles kort-
varigt med vand, før den 
skrues på renseren, så sand 
og snavs ikke kan komme 
ind i maskinen.

3. Vandhanen åbnes.

OBS!
Vedr. krævet vandmængde og 
vandtryk, se kapitel 8.3.

Ved dårlig vandkvalitet (sand, 
grus, osv.) anbefales det at 
montere et vandfi lter i for-
synings ledningen.

ADVARSEL!
Stands altid motoren, og lad 
den køle af i mindst to minutter, 
før der påfyldes brændstof.
Undgå at spilde brændstof.
Hvis der alligevel spildes 
brændstof under påfyldning, 
må motoren ikke startes, før det 
spildte brændstof er fordampet. 
Er renseren placeret i trailer, 
skal eventuel brændstofspild 
fjernes, før maskinen 

4.1.3 Brændstofpåfyldning genstartes. Brug aldrig åben 
ild i nærheden af maskinen. 
Det er forbudt at ryge, mens 
der på  fyldes brændstof. Læs i 
øvrigt betjeningsvejledningen til 
brændstofmotoren.
NB: Lad aldrig maskinen køre 
i lukkede rum. Udstødnings-
gasserne er farlige.

Overhold sikkerheds-
henvisningerne i kapitel 1!

4.2 Start renseren
4.2.1 Start af renseren 

ved tilslutning til en 
vandledning

2. Spulehåndtagets lås løsnes, 
og håndtaget aktiveres.

3. Husk at aktivere låsen også 
ved korte arbejdsafbrydelser.

OBS!
Til udluftning af 

systemet aktiveres 
spulehåndtaget fl ere gange i 
træk med korte mellemrum.

Hvis det kræver for stor kraft at 
rykke motoren i gang, kan dette 
gøres lettere ved at afmontere 
dyserøret og aktivere spu-
lehåndtaget under start.

1. Start motoren: se evt. 
brændstofmotorens betje-
ningsvejledning.
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motorens gasregulering i 
laveste position for at opnå  
tilstrækkelig sugeeffekt.

Ved arbejdspauser på mere 
end tre minutter skal renseren 
slukkes.

OBS!
Ved sel-

vansugning fra tank, 
vand løb el.lign. skal tilgangs-
slangen være vandfyldt inden 
start. 

Sugehøjden er afhængig af 
vandtemperaturen. Maks. suge-
højde (se afsnit 8.3 Tekniske 
Data) opnås med koldt vand 
(op til 8°C). Med 70°C /60°C 
varmt vand skal maskinen være 
under eller i niveau med vando-
verfl aden. 

Hvis der suges partikelfyldt 
vand, skal der mon teres et 
sugefi lter for enden af slangen. 
Ved risiko for fl yde sand skal der 
monteres et fl ydesandsfi lter.

4.2.2 Start af renser ved 
tilslutning til åben 
beholder (sugedrift)

1. Sugeslangen fyldes med 
vand, før den kobles til 
renseren.

2. Start renseren.
3. Slå spulehåndtagets lås fra, 

og betjen håndtaget.
4. Når maskinen kører sugedrift, 

er det vigtigt, at systemet er 
helt udluftet. Dette gøres ved 
at lade maskinen køre uden 
højtryksslange og dyserør 
monteret, indtil al luft er 
ude af systemet. På nogle 
modeller kan det være nød-
vendigt at knække by-pass 
slangen og / eller indstille 

del-injektoren.

1. Rengøringsmidlet fortyndes 
i henhold til fabrikantens 
forskrift.

2. Trykreguleringen på lansen 
indstilles til minimalt tryk.

BEMÆRK!
Rengørings-

midler må ikke 
tørre ind! Overfl aden, som 
skal renses, kan ellers blive 
beskadiget!

4.3 Brug af 
rengøringsmiddel

4.2.3 Start POSEIDON DE 
med elektrisk start

1. Start motorenn ved at dreje 
nøglen (se betjeningsvejled-
ning for motor).

2. Kontroller, at gasregulering 
er justeret korrekt - skal stå i 
Run position.

Tilsætning af rengøringsmiddel 
er muligt med rengøringsmid-
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Sluk POSEIDON PE med 
elektrisk start

1. Sluk renseren ved at an-
bringe gasreguleringen på 
STOP.

2. Afbryd spændingen ved at 
dreje nøglen til OFF position.

5.2 Afbryd forsyningerne 1. Luk for brændstofhanen.
2. Kobl vandslangen fra 

renseren.

5.3 Opbevaring af renseren 
(frostsikkert)

4. Sugeslangen kobles til 
renserens vandtilgang og 
stikkes ned i en dunk med 
frostvæske.

5. Start renseren.
6. Spulehåndtaget holdes over 

dunken med frostvæske og 
aktiveres for at starte ind-
sugningen af frostvæske.

7. Under indsugningen af frost-
væske aktiveres spulehånd-
taget 2-3 gange.

8. Sugeslangen tages op af 
dunken med frostvæske, og 
spulehåndtaget aktiveres for 
at pumpe den resterende 
frostvæske ud.

9. Stop renseren.

1. Renseren henstilles i et tørt, 
frostsikret lokale.

VIGTIGT!
Når højtryksrenseren henstilles 
i et lokale, hvor temperaturen 
kommer ned på 0°C eller 
derunder, skal der forinden 
suges frostvæske ind gennem 
pumpen:

1. Kobl vandslangen fra 
renseren.

2: Tag lansen af.
3. Start renseren. Sluk mas-

kinen efter maks. ét minut.

5 Efter brug

5.1 Sluk for renseren

1. Stop motoren.
2. Luk for vandhanen.
3. Spulehåndtaget aktiveres, 

indtil maskinen ikke længere 
står under tryk.

4. Lås håndtaget.
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6 Service

6.1 Vedligeholdelsesskema

ugentligt
halvårligt eller 

for hver 500 
driftstimer

efter behov

6.2.1 Rensning af vandfi ler •
6.2.2 Rensning af højtryksdyse •
6.2.3 Kontrol af olieniveau •
6.2.4 Olieskift - Obs: Første gang efter 50 timer •
6.2.5 Kontrol af remme (kun remdrevne 
 maskiner •

Vedligeholdelse af motor iht. separat betjeningsvejledning fra motorleverandør.

6.2 Service
6.2.1 Rensning af vandfi lter Ved vandtilgangen er der mon-

teret et vandfi lter, som forhind-
rer grove snavspartikler i at 
trænge ind i pumpen.

1. Skru tilgangsomløberen af.
2. Tag fi lteret ud og skyl det. Et 

beskadiget fi lter udskiftes.
3. Spænd kun omløberen let 

for at undgå at ødelægge 
pakningen.

6.2.2 Rensing af 
højtryksdyse

En tilstoppet dyse medfører 
et for højt pumpetryk og skal 
derfor  renses omgående.

1. Stop renseren.
2. Afmontér lansen.
3. Rens dysen med en nål.
4. Skyl lansen igennem med 

vand fra dysesiden.

ADVARSEL!
Rensenålen må kun benyttes, 
når lansen er afmonteret!

OBS!
Brændstofmotoren 

stopper automa tisk, 
hvis den mangler olie. 

Motoren kan startes igen, når 
der er påfyldt olie (gælder ikke 
POSEIDON 2-31 PE).
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6.2.3 Kontrol af olieniveau 
(gælder ikke 
POSEIDON 2-35 PE / 
POSEIDON 3-39 PE) 

6.2.4 Olieskift på pumpe/
gear (gælder ikke 
POSEIDON 2-35 PE / 
POSEIDON 3-39 PE)

1. Lad renseren nå op på drift-
stemperatur før olieskift.

2. Afmonter prop / åbn låg i top 
og bund af pumpe.

3. Lad olien løbe ud i en egnet 
beholder (volumen min.1 l), 
og bortskaf den på miljørig-
tig vis.

4. Monter prop i bund af pum-
pe.

5. Pumpen fyldes med ny olie 
(olietype og påfyldnings-
mængde, se 8.3).

6. Kontrollér olieniveau (se 
6.2.3).

1. Kontrollér, om olieniveauet 
er midt i skueglas, olieglas 
eller målepind. Fyld olie på 
efter behov (olietype, se 
kapitel 8.3).
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6.2.5 Kontroller kilerem

1. Afmonter tændrørskablet.
2. Fjern afdækningen omkring 

kileremmene.
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7 Afhjælpning af fejl

Fejl Årsag Afhjælpning

Trykfald > Luft i systemet

> HT-dyse tilstoppet/slidt

> Trykregulering ikke indstil-
let korrekt

> Motoromdrejninger for lave

> Varme/løse kileremme

• Systemet udluftes, aktivér 
spulehåndtaget fl ere gan-
ge med korte mellemrum; 
tag eventuelt lansen af (se 
afsnit 4.2.2).

• Rens/skift højtryksdysen.

• Indstil det ønskede 
arbejds tryk.

• Kontakt Nilfi sk-ALTO- 
serviceafd.

• Kontakt Nilfi sk-ALTO- 
serviceafd.

Svingende tryk > Vandmangel

> Pumpe/tilbehør delvist 
frosset

> Vandslange for lang, eller 
har for lille diameter

> Vandmangel på grund af 
tilstoppet vandfi lter

> Varme/løse kileremme

• Åbn for vandhanen.

• Optø maskine m/tilbehør.

• Benyt den foreskrevne 
størrelse vandslange.

• Vandfi lteret i vand-
tilslutningen renses (arbe-
jd aldrig uden vandfi lter!).

• Kontakt Nilfi sk-ALTO- 
serviceafd.

Ved sugedrift > Vandmangel pga. man-
glende overholdelse af 
den maksi malt tilladte 
indsugnings højde

> For varmt vand

> Pumpen suger luft ind (kun 
muligt ved sugedrift)

• Se Betjening/drift, 4.2.2.

• Se Betjening/drift, 4.2.2.

• Kontroller sugeudstyrets 
lufttæthed. Gentag udluft-
ning.

For højt tryk > Motors gasregulering de-
fekt (tilbehør)

• Giv mindre gas/kontakt 
Nilfi sk-ALTO-serviceafde-
ling.
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8 Andet

8.1 Bortskafning af 
maskinen

Den gamle renser skal straks 
gøres ubrugeligt.

1. Skru tændrøret ud.

Renseren indeholder værdiful-
de materialer, som bør genbru-
ges. Kontakt derfor kommunen 
og spørg, hvor sådanne maski-
ner skal afl everes.
Hvis De har yderligere spørgs-
mål, så henvend Dem til Deres 
kommunekontor eller nærmeste 
Nilfi sk-ALTO-forhandler.

Fejl Årsag Afhjælpning

Motoren starter ikke op > Brændstofmangel

> Oliemangel i motor

> Pumpen er blokeret eller 
frosset fast.

• Fyld brændstof på/åbn 
brændstofhane.

• Påfyld olie.

• Tø maskinen op/kontakt 
Nilfi sk-ALTO-serviceafd.

Motoren stopper > Oliemangel i motor

> Lav oliestand i pumpen 
(gælder ikke POSEIDON 
2-35 PE)

• Påfyld olie.

• Påfyld olie.

Reinigungsmittel bleiben 
aus bei Verwendung eines 
Reinigungsmittel-Injektors

> Injektoren er snavset, eller 
sugeslangen er tilstoppet

> Rengøringsmiddelbeholde-
ren er tom

> Dyserøret er ikke indstillet 
til lavtryk

• Rens.

• Fyld rengøringsmiddel-
beholderen.

• Indstil dyserøret til lavtryk.
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8.2 Garanti stød, fald eller frost.
• at instruktionsbogens 

anvisninger har været nøje 
over holdt.

En garantireparation omfatter 
udskiftning af defekte dele, men 
dækker dog ikke forsendelse og 
emballage. Iøvrigt henvises til 
national købelov.

Enhver ikke berettiget 
garantireparation vil blive 
faktureret. (F. eks. drifts-
forstyrrelser p.g.a. årsager 
nævnt i instruk tionsbogens 
afsnit 7 Afhjælpning af fejl.

Deres Nilfi sk-ALTO produkt er 
under følgende forudsætninger 
omfattet af 1 års garanti, regnet 
fra købsdatoen (købsnota må 
fremlægges):

• at der er tale om materi ale- 
eller fabrika tionsfejl (normal 
slitage samt misbrug kan 
ikke henføres her under).

• at reparation ikke har været 
forsøgt udført af andre end 
Nilfi sk-ALTO-autoriseret 
service-perso nale.

• at der ikke har været 
anvendt uorigi nalt tilbehør.

• at produktet ikke har været 
udsat for overlast i form af 

POSEIDON
2-35 PE

POSEIDON
3-39 PE

POSEIDON
3-37 PE+

POSEIDON
5-50 PE

POSEIDON
5-51 PE+

POSEIDON
5-59 PE

POSEIDON
5-64 PE+

POSEIDON
7-61 PE+

Arbejdstryk bar 180 165 150 240 225 250 250 220

Vandmængde (max) l/h 700 810 800 870 910 1000 1050 1120

Vandmængde Q IEC l/h 650 750 740 800 840 930 1000 1010

Maks. tilgangstemperatur °C 60 60 60 60 60 60 60 80

Min./maks. tilgangstryk bar 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10

Dimensioner (LxBxH) mm
762 x 

546 x 603
762 x 

546 x 603
1067 x 

686 x 660
1041 x 

546 x 635
1067 x 

686 x 660
1041 x 

546 x 635
1067 x 

686 x 660
800 x 

690 x 810

Støjeffektniveau, LWA dB(A) 95,1 93,2 89,6 91 90,8 93,2 93,4 91,9

Rekylkræfter N 31,1 31,9 30,8 42,3 42,9 51,8 54,4 52,7

Sugehøjde, spædet (v. maks. 
8°C)

m 1,0 1,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Oliemængde i pumpe/gear l - - 0,3 0,5 0,4 0,5 0,5 1,1

Oliemængde i motor l 0,5 1 1 1 1 1 1 1

Olietype (motor/gear) SAE 15-40

Olietype (pumpe) SAE 15-40
Castrol 

Alphasyn 
150 

Vibrationer < 2,5 m/s2

Ret til ændringer af specifi kationerne forbeholdes.

8.3 Tekniske data
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Erklæring
Produkt: Højtryksrenser
Type: POSEIDON PE
Beskrivelse: 250 bar / 25 MPa

Benzindrevne
Maskinens design er i overensstemmelse med følgende relevante 
standarder:

EC Maskindirektivet 2006/42/EC
EC EMC Directivet    2004/108/EC
EC-RoHS Direktivet  2011/65/EC
Støjdirektivet 2000/14/EC

Anvendte harmoniserede standarder: EN 2100-1
EN 55012:2007
EN 61000-6-1:2007
EN 60335-2-79

Anvendte internationale standarder og tekniske specifi kationer: DIN EN 60335-2-79 
Navn og adresse på den person der er ansvarlig for den tekniske 
dokumentation:

Anton Sørensen
General Manager, Technical Operations EAPC 

Nilfi sk-Advance A/S
Sognevej 25
DK-2605 Brøndby

Identitet og underskrift af den person, der er bemyndiget til at 
udarbejde erklæringen på vegne af fabrikanten:

Anton Sørensen
General Manager, Technical Operations EAPC 

Nilfi sk-Advance A/S
Sognevej 25
DK-2605 Brøndby

Sted og dato for erklæringen: Hadsund, 01.05.2013

8.4 Overensstemmelseserklæring
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Tel.: (+45) 4323 8100
www.nilfi sk-advance.com
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SLOVAKIA
Nilfi sk-Advance s.r.o.
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www.nilfi sk.sk
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SINGAPORE
Den-Sin 
22 Tuas Avenue 2 
Singapore 
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SPAIN
Nilfi sk-Advance, S.A. 
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TURKEY
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