
Výkonný zádový vysavač

TASKI dorsalino Vám přináší:

Pohodlné vysávání
Tichý chod
Velký výkon a vysokou efektivitu
Všestrannost

Pohodlné vysáváníPohodlné vysáváníPohodlné vysáváníPohodlné vysávání
Nízká hmotnost a ergonomie celého systému, který může
být přenastaven dle potřeb operátora, dělá práci s TASKI
dorsalino pohodlnou, čímž je dosaženo i větší produktivity.
    
 
Velký výkon a vysoká efektivitaVelký výkon a vysoká efektivitaVelký výkon a vysoká efektivitaVelký výkon a vysoká efektivita
Výkonné a efektivní zařízení s řadou různých příslušenství a
spolehlivou turbínou, jenž garantuje výborné čisticí výsledky
na všech typech měkkých a tvrdých podlahových krytin.
 
 
Tichý chodTichý chodTichý chodTichý chod
Díky nízké hlučnosti je používání velice pohodlné a práce
s ním neruší okolí.
 
 
 

VšestrannostVšestrannostVšestrannostVšestrannost
TASKI dorsalino je univerzální zařízení ideální pro čištění
stísněných a hustě zastavěných prostor jako jsou schodiště,
divadla, autobusy, sklady, atd. Přídavné díly je pak možné
mít přímo u sebe během vysávání na přídavném pásku a
kdykoli je použít během práce s vysavačem.

Technická dataTechnická dataTechnická dataTechnická data
Objem filtru 4,7 l
Hmotnost s kabelem 5,4 kg
Hlučnost 70 dB(A)
Příkon 900 W
Podtlak 21,5 kPa
Max. průtok vzduchu 47 l/s
Rozměry 300 x 320 x 520 mm
Délka kabelu 15 m
Délka sací hadice 2,2 m
Ochranná třída II
Certifikáty ÖVE
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TASKI dorsalino
ModelModelModelModel Katalogové čísloKatalogové čísloKatalogové čísloKatalogové číslo

TASKI dorsalino (bez příslušenství) V8003590TASKI dorsalino (bez příslušenství) V8003590

Příslušenství / Volitelné prvky
PříslušenstvíPříslušenstvíPříslušenstvíPříslušenství Katalogové čísloKatalogové čísloKatalogové čísloKatalogové číslo

Teleskopická trubka (včetně hadice s 30 cm hubicí) V8504180
Sací hadice 2,2 m V8503280
Kovová trubka, 3 díly V8503980
Univerzální hubice na prach 30 cm (oranžová) V8500560
Konická dvojitá hubice V8500430
Koncovka s kartáčem proti prachu V8500510
Hubice na radiatory V8500520
Hubice na čalounění V8500540
Hubice na úzké spáry V8500550
Dvojitý filtr (baleno po 10 ks) V8504190
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