
Středně velký sprejový extraktor

TASKI aquamat 30 Vám přináší:

Vynikající výsledky hloubkového čištění
Mechanické kartáčování
Vysokou produktivitu
Jednoduchou obsluhu
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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.
 
Mechanické kartáčováníMechanické kartáčováníMechanické kartáčováníMechanické kartáčování
Kromě sprejové extrakce je TASKI aquamat 30 také
vybaven kartáčovou jednotkou, která umožní dosahovat
lepších výsledků při hloubkovém čištění.
 
Vysoká produktivitaVysoká produktivitaVysoká produktivitaVysoká produktivita
TASKI aquamat 30 je ideálním řešením pro středně velké
prostory a chodby s koberci. Velký objem nádrže snižuje
počet přestávek na doplnění. Vysoký sací výkon – dříve
suchý povrch.

Jednoduchá obsluhaJednoduchá obsluhaJednoduchá obsluhaJednoduchá obsluha
Ergonomicky tvarovaná rukojeť dělá ovládání pohodlnější,
dokonce i po delší době provozu. Volitelné TASKI
příslušenství lze snadno uchytit díky quick-connect systému.
 
Údržba je pro uživatele velice snadná: otevírání
velkoobjemové nádrže umožní rychlé a důkladné čištění.
Kartáče je možné snadno odejmout a následně namontovat.

Technická dataTechnická dataTechnická dataTechnická data
Objem nádrže na vodu 26 l
Objem sběrné nádrže 26 l
Maximální průtok vzduchu 47 l/s
Podtlak 29,1 kPa
Šíře kartáče 38 cm
Rychlost kartáče 1000 ot./min.
Nastavení kartáče 8 poloh
Rozměry (d x š x v) 1040x450x870 mm
Váha 39 kg
Příkon 1450 W
Hlučnost 70 dB(A)
Délka kabelu 15 m
Ochranná třída I
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TASKI aquamat 30
ModelModelModelModel Katalogové čísloKatalogové čísloKatalogové čísloKatalogové číslo

TASKI aquamat 30 V8004780TASKI aquamat 30 V8004780

Příslušenství / Volitelné doplňky
PříslušenstvíPříslušenstvíPříslušenstvíPříslušenství Katalogové čísloKatalogové čísloKatalogové čísloKatalogové číslo

Sprejová extrakční sada s hadicí (2,2 m) a pevná hubice V8505140
Sprejová extrakční sada s hadicí (2,2 m) a flexibilní hubice V8505160
Hadice, 6 m V8505170
Sprejová tlaková lahev, 7,5 l V7500780
Sprejová trubice s 5 m hadicí V8503920
Kartáč 380 compl. V4119070
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