
Kompaktní víceúčelový sprejový
extraktor

TASKI aquamat 20 Vám přináší:

Vynikající výsledky hloubkového čištění
Velkou flexibilitu
Snadnou manipulaci
Kompletní rozsah příslušenství
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Hloubkové čištění pomocí sprejového extraktoru je
základem pro důkladné čištění vašich koberců. Zařízení
napomáhá ke zvýšení životnosti vašich koberců, a to
odstraňováním hloubkových nečistot a zároveň udržuje
vynikající vzhled vašeho koberce.
 
Velká flexibilitaVelká flexibilitaVelká flexibilitaVelká flexibilita
Objem nádrže jej činí ideálním pro hloubkové čištění malých
a středně velkých znečištěných prostor. Výkonný motor
umožňuje použití 6-ti metrové hadice, což značně zvýší vaši
flexibilitu např. při údržbě schodiště.

Snadná manipulaceSnadná manipulaceSnadná manipulaceSnadná manipulace
Vhodný uživatelský design, velká kolečka a kovová rukojeť
umožňují snadnou manipulaci mezi jednotlivými prostory.
 
Kompletní rozsah příslušenstvíKompletní rozsah příslušenstvíKompletní rozsah příslušenstvíKompletní rozsah příslušenství
Sprejové zařízení může být použito k předsprejování
kobercovým detergentem před samotným hloubkovým
čištěním, což zajistí maximální čisticí výsledky. Nastavitelná
12 cm dlouhá hubice usnadní hloubkové čištění čalounění,
schodišť a dalších těžko dostupných míst.

Technická dataTechnická dataTechnická dataTechnická data
Objem nádrže na vodu 22 l
Objem sběrné nádrže 18 l
Maximální průtok vzduchu 47 l/s
Podtlak 22 kPa
Rozměry (d x š x v) 800x380x720 mm
Váha 25 kg
Příkon 1050 W
Hlučnost 66 dB(A)
Délka kabelu 15 m
Ochranná třída II
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TASKI aquamat 20
ModelModelModelModel Katalogové čísloKatalogové čísloKatalogové čísloKatalogové číslo

TASKI aquamat 20 V8003460TASKI aquamat 20 V8003460

Příslušenství / Volitelné doplňky
PříslušenstvíPříslušenstvíPříslušenstvíPříslušenství Katalogové čísloKatalogové čísloKatalogové čísloKatalogové číslo

Sprejová extrakční sada s hadicí (2,2 m) a flexibilní hubice V8505140
Set na pevné povrchy s hadicí (2,2 m) a štětinový kartáč V7512446
Hadice, 6 m V8505170
Ruční hubice, 12 cm V8505150
Sprejová tlaková lahev, 7,5 l V7500780
Sprejová trubice s 5 m hadicí V8503920
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