
Vysokorychlostní jednokotoučový
čisticí stroj – vysokorychlostní systém

TASKI ergodisc Vám přináší:

Kompletní čisticí a údržbový systém
Všestrannost
Ergonomii
Bezpečnost

Kompletní čisticí a údržbový systémKompletní čisticí a údržbový systémKompletní čisticí a údržbový systémKompletní čisticí a údržbový systém
1 stroj, 2 produkty, 3 pady poskytují jedinečně rychlý,
efektivnější a více všestrannější systém. Tento kompletní
čisticí a údržbový systém výrazně přispívá k nižším
nákladům. Nižších nákladů je dosaženo díky zvýšení
produktivity: v porovnání s běžnými sprejovými čisticími
činnostmi může úspora činit až 40 %.
 
 
VšestrannostVšestrannostVšestrannostVšestrannost
Jedná se o mnohoúčelový systém. Ergodisc omni v sobě
zahrnuje vysokorychlostní systém (900 ot./min.) a pad
s možností velkého přítlaku. Tyto parametry pak ve spojení
se speciálními chemickými přípravky a pady umožňují
hloubkové čištění a zalešťování, stejně tak i denní údržbu.
Jedinečný ovládací systém usnadňuje použití, dokonce i
v přeplněných prostorech.

ErgonomieErgonomieErgonomieErgonomie:
Lepší pracovní podmínky zvyšují produktivitu:Lepší pracovní podmínky zvyšují produktivitu:Lepší pracovní podmínky zvyšují produktivitu:Lepší pracovní podmínky zvyšují produktivitu:
- anatomicky tvarovaná rukojeť
- nízká úroveň vibrací
- nízká hlučnost
- plynulé rozjezdy
BezpečnostBezpečnostBezpečnostBezpečnost:
Vyšší pracovní bezpečnosti je zde docíleno díky:Vyšší pracovní bezpečnosti je zde docíleno díky:Vyšší pracovní bezpečnosti je zde docíleno díky:Vyšší pracovní bezpečnosti je zde docíleno díky:
- ochraně ruky při sevření rukojeti
- dvojité izolaci pro zvýšenou bezpečnost před elektrickým
proudem
- zdvojené bezpečnostní pojistce

Technická dataTechnická dataTechnická dataTechnická data
Šíře pracovního záběru 43 cm
Rychlost 900 ot./min.
Váha 42 kg
Výška motoru 41.5 cm
Příkon 1400 W
Napětí 220 / 230 V / 50Hz
Délka kabelu 15 m
Hlučnost 60 dB(A)
Ochranná třída Ochranná třída I
Certifikáty CE
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TASKI ergodisc omni
ModelModelModelModel Katalogové čísloKatalogové čísloKatalogové čísloKatalogové číslo

TASKI ergodisc omni (230V/50Hz) EURO8004630

Ochranná omni manžeta8505440

Další informace o dostupném příslušenství na požádání

TASKI ergodisc omni (230V/50Hz) EURO                                             8004630

Ochranná omni manžeta                                                                        8505440

Další informace o dostupném příslušenství na požádání

3 jednoduché kroky vedoucí k dokonalému vzhledu
Omni systém Vám pomůže prodloužit životnost Vaší podlahové emulze prodloužením doby nutné k provedení dalšího
strhávání. Stejně tak může být stroj použit na podlahy, které jsou citlivé na vodu, např. dvojité podlahy, dřevěné nebo tam,
kde nemůžeme použít podlahovou emulzi.
 
Krok 1: Hloubkové čištěníKrok 1: Hloubkové čištěníKrok 1: Hloubkové čištěníKrok 1: Hloubkové čištění
Připravte podlahu na Váš údržbový program, použijte TASKI ergodisc Omni v kombinaci s Jontec Stripo a modrým padem
k odstranění škrábanců, usazených nečistot a zbytků disperze z Vaší podlahy. Hloubkové čištění by mělo být prováděno
každý den po dobu, dokud není dosaženo požadované čistoty. Omni systém je do jisté míry efektivní i v prostorách, které
není možné kvůli provozu uzavřít nebo nemůže být použito procedury mokrého strhávání.
     
Krok 2: Denní čištění a údržbaKrok 2: Denní čištění a údržbaKrok 2: Denní čištění a údržbaKrok 2: Denní čištění a údržba
K zajištění denního čištění a údržby použijte TASKI ergodisc Omni spolu Jontec Restore a červeným padem.  
 
Krok 3: Střední čištěníKrok 3: Střední čištěníKrok 3: Střední čištěníKrok 3: Střední čištění
Množství nečistot, smetí a vrstvy a disperze se postupem času zvyšuje. V okamžiku, kdy vzhled je již nevyhovující, budete
požadovat periodické opakování hloubkového čištění z důvodu odstranění hlubších rýh a nečistot z nanesené vrstvy nebo
použijete Jontec Stripo v kombinaci s červeným padem k odstranění stop vzniklých nadměrným užíváním podlahy.
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