Multirychlostní jednokotoučový čisticí
stroj zahrnující 2 výkonné stroje v 1
TASKI ergodisc Vám přináší:
Ergonomii
Bezpečnost
Jednoduchost
Všestrannost

Jednoduchost
I přes jednoduché používání je dosahováno výborných
výsledků především díky:
- zaškolování a následnému pracovnímu postupu
- přiloženému příslušenství, žádné další díly již nejsou třeba
- uskladnění a dopravě, konkrétně možností sklopení
rukojeti a příznivé manipulační hmotnosti
Všestrannost
Multiúčelový a cenově výhodný čisticí stroj:
- nastavitelný pro celou řadu čisticích procedur
- velký rozsah dodávaného příslušenství

Technická data

Ergodisc duo je určen především k těmto činnostem:
- mokré čištění – strhávání – leštění – sprejové čištění
- šamponování – ošetření dřeva – krystalizace – broušení
Ergonomie
Lepší pracovní podmínky zvyšují produktivitu
- anatomicky tvarovaná rukojeť
- nastavitelná výška ramene s ovládacími prvky
- nízká úroveň vibrací
- snížená hlučnost
- plynulé spouštěcí zařízení
Bezpečnost
Vyšší pracovní bezpečnosti je zde docíleno díky:
- ochraně ruky při sevření rukojeti
- dvojité izolaci pro zvýšenou bezpečnost před elektrickým
proudem
- zdvojené bezpečnostní pojistce

Šíře pracovního záběru

43 cm (17 inch)

Rychlost

165 / 330 ot./min.

Váha

48 kg

Výška motoru

29,5 cm

Příkon

1100 W

Napětí

230 V / 50 Hz

Délka kabelu

15 m

Hlučnost

57 dB(A)

Ochranná třída

II

Certifikáty

CE

TASKI ergodisc duo
Model

Katalogové číslo

TASKI ergodisc duo

V8004020

Příslušenství
Příslušenství

Katalogové číslo

Standardní kartáč 43 cm8504750
cm

8504750

Unašecí disk 43 cm, standard / vysokorychlostní8504410
vysokorychlostní
/50030

7510030

Nádrž na vodu8504390
vodu

8504390

Generátor na výrobu pěny (230 V)8504660
V)

8504660

Elektrická dávkovací jednotka (230 V)8504630
V)

V8504630

Mechanická dávkovací jednotka8504370
jednotka

8504370

Sací obruba / ochrana proti potřísnění7515786
potřísnění

7515786

Sací jednotka (230 V)8504380
V)

8504380

Dvojitý papírový filtr (po 10 ks) / Mikrofiltr (po 5 ks) / HEPA filter

V8505100 / V8505110 /
V8505180

Další příslušenství je na vyžádání

Popis vlastností
Generátor na výrobu pěny
Tento generátor s vestavěným kompresorem umožňuje efektivní čištění koberců pomocí suché pěny. Rychlé vyschnutí čištěného povrchu umožní jeho
rychlé opětovné používání.
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.
Nádrž na vodu
Jedná se o nejdůležitější příslušenství při mokrém a hloubkovém čištění. Doplňování vody, jakož i vkládání nádrže do zařízení, je velice jednoduché.
Pevnost
TASKI ergodisc je inovovaná řada jednodiskových čisticích strojů. Použitím high-tech materiálů je dosaženo tuhosti a pevnosti pohlcující otřesy. Naopak je
tím přispěno k delší životnosti zařízení a nízkým provozním nákladům.
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