TASKI® ergodisc duo

Maşină monodisc cu viteză variabilă: Două maşini
într-una singură
Principalele caracteristici





Ergonomie
Siguranţă
Simplitate
Versatilitate

Maşina ergodisc duo este construită special pentru următoarele sarcini:
 spălare umedă – decapare – polişare – curăţare prin pulverizare
 şamponare – tratarea lemnului – cristalizare – rectificare

Ergonomie
Condiţiile mai bune de lucru îmbunătăţesc randamentul datorită:
mânerului cu formă anatomică
 înălţimii reglabile a mânerului
 nivelului scăzut de vibraţii
 nivelului scăzut de zgomot
 pornirii progresive


Siguranţă
Creează un mediu de lucru mai sigur datorită:
protecţiei mâinii asigurate de mânerul închis
 siguranţei electrice ridicate graţie izolaţiei duble
 comutatorului de schimbare a vitezei


Simplitate
Modul simplu de utilizare are drept rezultat îmbunătăţirea eficienţei
pe baza uşurinţei:
 instruirii şi operării
 ataşării accesoriilor, fără a fi necesară utilizarea sculelor
 depozitării şi transportării, datorită mânerului rabatabil şi greutăţii mici

Versatilitate
Maşină multifuncţională şi rentabilă:
adaptabilă numeroaselor aplicaţii de curăţare
 cu o gamă largă de accesorii disponibile
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Specificaţii TASKI® ergodisc duo

Technical Data
Descriere

Descriere

Front de lucru

43 cm (17")

Tensiuni

230 V / 50 Hz

Viteză

165 / 330 rpm

Lungime cablu

15 m

Greutate

48 kg (opţiune de îndepărtare a 5 kg)

Nivel de zgomot

57 dB(A)

Înălţime motor

29.5 cm

Clasă de protecţie

II

Consum nominal

1100 W

Aprobări

Certificat testare CE/CB/ ÖVE/SEV

TASKI ergodisc 1200
Model

Număr SKU

TASKI ergodisc duo

8004020

Accesorii
Descriere

Număr SKU

Perie curăţare 43cm

8504750

Suport pad 43 cm, viteză standard/ridicată

8504410 / 7510030

Rezervor de apă

8504390

Generator de spumă 230V

8504660

Unitate electrică de dozare 230 V

8504630

Unitate mecanică de dozare

8504370

Manta de aspiraţie/protecţie contra stropirii

7515786

Unitate de aspiraţie 230 V

8504380

Saci de hârtie cu filtru dublu (10-pk) / Microfiltru (5-pk) / filtru HEPA

8505100 / 8505110 / 8505180

Informaţii suplimentare privind alte accesorii, perii, suporturi de pad-uri şi pad-uri, sunt disponibile la cerere

Caracteristici
Generator de spumă: Generatorul de spumă cu compresor încorporat permite curăţarea uscată şi economică a covoarelor cu ajutorul spumei. Timpul
scurt de uscare asigură accesul imediat după curăţare.
Unitate de vid şi manşon de aspiraţie: Ansamblul unităţii de vid şi manşonului de aspiraţie este soluţia ideală pentru prevenirea emisiilor de praf în aer. În
timpul curăţării prin pulverizare, manşonul funcţionează şi ca protecţie contra stropirii.
Rezervor de apă: Cel mai bun accesoriu pentru spălarea umedă şi curăţarea în profunzime. Rezervorul se montează perfect pe maşină şi are un orificiu
încăpător, ce permite umplerea cu uşurinţă.
Robusteţe: TASKI ergodisc reprezintă o serie inovatoare de maşini monodisc. Utilizarea materialelor ce încorporează o tehnologie ridicată garantează
realizarea de maşini robuste, ce amortizează şocurile, cu durată de viaţă lungă şi costuri reduse pentru reparaţii.
Toate maşinile TASKI ergodisc au o garanţie de 2 ani.
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