
 
Vyšší výkon pro velké plochy

3500μicro



Prvotřídní výkon

Díky dvojitému válcovému kartáči, sběrné nádobě na hrubé nečistoty a výkyvnému bočnímu kartáči 
dosáhnete výjimečných výsledků čištění.

Technologie
Kartáčová jednotka a násypka: dva proti sobě rotující kartáče pracují 
spolu s výkonným vakuovým motorem na sběru hrubších nečistot i 
jemného prachu zároveň. Větší částice se hromadí v násypce, zatímco 
prach postupuje dál do prachového sáčku. Flexibilní boční kartáč 
umožňuje snadné čištění podél stěn a pod nábytkem. 

Lepší kvalita vzduchu 
Kvalita vzduchu a vysoké nároky na hygienu jsou důležitými faktory v 
oblasti úklidu. Kvalitní filtrační systém a řízené proudění vzduchu vycházejí 
z jedinečného patentu TASKI Whisper. Výsledkem je čistší vzduch v 
místnosti a nízká hlučnost během používání stroje. Aero 3500μicro 
obsahuje standardní filtr částic, nicméně lze jej vybavit i speciálním 
HEPA filtrem H13. Snadná výměna filtru i dalších komponentů denní 
údržby jsou další výhodou značky TASKI pro bezpečný a jednoduchý 
provoz stroje.

Nový TASKI Aero 3500μicro vysavač se zametací funkcí pro velké plochy zvýší produktivitu každého 
provozu na vyšší úroveň. S teoretickým výkonem 3 575 m2/h a 12 100 m2 na jedno nabití baterie 
dokáže Aero 3500μicro perfektně obsloužit všechny velké plochy. Je kompaktní a flexibilní. Obsahuje 
i ruční nástroje na vysávání v menších a zastavěných prostorách. V porovnání s manuálním úklidem 
dokáže zajistit 3-4x vyšší výkon a výrazné časové úspory. 



Flexibilita je klíčová 
Nový člen rodiny TASKI Aero je díky svému úzkému profilu velice přizpůsobivý a lze jej využívat na 
tvrdé podlahy a koberce. Zabudované má i manuální vysávání, které umožňuje čistit menší a zastavěná 
místa. Dosah základní hadice je 3m od stroje, nebo s volitelnou prodlužující hadicí až 6m. Držáky na 
další vybavení a mopy umožňují vytvořit z Aero 3500μicro zcela jedinečnou a efektivní úklidovou stanici.

Nejnižší náklady na vlastnictví (TCO)
Díky vysoké rychlosti pojezdu a pracovní šířce je AERO 3500μicro skutečný TCO šampion! Kvalitní 
výkon za mnohem kratší čas jsou důvodem pro nejnižší TCO a nejvýkonnější výsledky při vysávání  
na trhu.

Ergonomie
Stroj má nastavitelný volant i výšku sedadla pro aktivní sezení, které umožňuje pohodlné řízení a častý 
nástup i výstup pro vykonávání úklidových úkonů snadno a rychle. Design stroje také umožňuje otočení 
na místě a přístup i do těch nejužších prostor (výtahy, uličky).



TASKI Intelligent Solutions:
IntelliPower

Síla technologie Lithium-iontových baterií
IntelliTrail 

Optimalizace vašeho strojního parku
IntelliTrail Analytics

Virtuální velitel vaší flotily strojů

•  nejnovější Li-Ion baterie pro podlahové 
automaty TASKI 

•  snížení ceny za stroj a baterie o 30%
• 3x rychlejší nabíjení
• 4x delší životnost baterie

• kompletní přehled o všech vašich strojích 
• maximální návratnost investic
• maximální využití strojů a času
•  úspora práce ve výši 15% celkové 

hodnoty strojů

• analýzy a předpovědi
•  automatizované návrhy na zlepšení 
•  vyčíslení příležitostí k úspoře 

pracovních a investičních nákladů
•  úspora 20% provozních nákladů 

vašeho strojního parku
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TASKI je jednou z klíčových obchodních jednotek společnosti 
Diversey.
TASKI The ULTIMATE Cleaning Machines.
Více informací získáte u svého obchodního zástupce Diversey, 
na stránce www.taski.com nebo na sociálních sítích.

Diversey Česká republika, s.r.o. 

K Hájům 1233/2 

155 00 Praha 5 – Stodůlky 

Tel: 296 357 230 

E-mail: marketingcz@diversey.com

3500μicro

TTASKI® AERO  3500μicro Technické údaje
Teoretický výkon 3 575 m2/h
Výkon na jedno nabití baterie 12 100 m2

Pracovní šířka válcových kartáčů 50 cm
Pracovní šířka s bočním kartáčem 65 cm
Rychlost stroje 5,5 km/hod
Výsuvný boční kartáč 10 cm 
Rádius otočení 1,8 m
Vnější rozměry 138 x 58 x 128 cm
Objem prachového sáčku 15 l
Objem násypky 3 l
Doba provozu <4 h
Kartáčový systém dvojitý válcový kartáč
HEPA filtrace H13 (volitelné příslušenství)
Hlučnost 68 dB
Příslušenství pro manuální vysávání 2 m hadice
Držák příslušenství volitelné příslušenství


