Multirychlostní jednokotoučový čisticí
stroj pro rychlé čištění
TASKI ergodisc 1200 Vám přináší:
Rychlost
Ergonomii
Bezpečnost
Jednoduchost

Bezpečnost
Vyšší pracovní bezpečnosti je zde docíleno díky:
- ochraně ruky při sevření rukojeti
- zdvojené bezpečnostní pojistce
Jednoduchost
I přes jednoduché používání je dosahováno výborných
výsledků především díky:
- zaškolování a ovládání
- nasazování příslušenství – žádné nářadí není třeba
- uskladnění a dopravě, konkrétně možností sklopení
rukojeti a příznivé manipulační hmotnosti

Technická data

Ergodisc 1200 je určen především k těmto
činnostem: leštění - sprejové čištění - zalešťování.

Rychlost
Vysoký lesk za poloviční čas. Jednoduché použití a
schopnost stroje dosahovat vysokých otáček zajišťují, že
povrch podlahy neklouže. Přední řídicí kolečko napomáhá
lepšímu ovládání a jednoduchému používání. Velká šíře
pracovního záběru (50 cm / 20") a vynikající schopnost
odstranit stopy vzniklé nadměrným užíváním znamená, že
TASKI ergodisc 1200 je ideálním řešením na velké plochy.

Ergonomie
Lepší pracovní podmínky zvyšují produktivitu:
- anatomicky tvarovaná rukojeť
- nastavitelná výška ramene s ovládacími prvky
- nízká úroveň vibrací
- nízká hlučnost
- plynulé rozjezdy

Šíře pracovního záběru

50 cm

Rychlost

1200 ot./min.

Váha

42 kg

Výška motoru

43 cm

Příkon

1300 W

Napětí

230 V / 50 Hz

Délka kabelu

25 m

Hlučnost

64 dB(A)

Ochranná třída

I

Certifikáty

CE

TASKI ergodisc 1200
Model

Katalogové číslo

TASKI ergodisc 1200

V8004660

Příslušenství
Příslušenství

Katalogové číslo

Sací jednotka 230 V

V8504380

Sací obruba / ochrana proti potřísnění

V8504690

Ochranná manžeta

V8505460

Dvojitý papírový filtr (po 10 ks)

V8505100

Mikrofiltry (po 5 ks)

V8505110

HEPA filtr

V8505180

Další příslušenství

na vyžádání

Popis vlastností
Sací jednotka a sací obruba
Kombinace sací jednotky a sací obruby je ideální řešení zabraňující šíření prachu do vzduchu. Během sprejového čištění se
nasazuje ochranná obruba, jež slouží jako ochrana proti potřísnění odstřikujícím aplikačním produktem.
Přímé dávkování roztoku
Čisticí roztok je dávkován středem padu. Celý povrch padu je tedy využit. Elektrická sprejová jednotka je standardní.
Plný kontakt padu
Systém plovoucího padu zajišťuje konstantní pracovní tlak a umožňuje použití stroje na nerovných podlahách.
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