
Jednokotoučový stroj pro široké použití

TASKI ergodisc 165 Vám přináší:

Ověřenou ergonomii
Bezpečnost
Jednoduchost
Všestranost

Ergodisc 165 je určen zejména pro následující práce:Ergodisc 165 je určen zejména pro následující práce:Ergodisc 165 je určen zejména pro následující práce:Ergodisc 165 je určen zejména pro následující práce: mokré
čištění - strhávání starých vosků - leštění - sprejové
čištění - šamponování namokro i suchou pěnou - ošetřování
dřeva - krystalizaci.
 
Ověřená ergonomieOvěřená ergonomieOvěřená ergonomieOvěřená ergonomie
- anatomicky řešená rukojeť
- volitelně nastavitelná výška rukojeti
- nízká úroveň vibrací
- nízká hlučnost
- "měkký" spouštěcí systém 
 
BezpečnostBezpečnostBezpečnostBezpečnost
- ochrana rukou proti úrazu díky uzavřené rukojeti
- dvojitá elektrická izolace
- dvojitá bezpečnostní pojistka proti samovolnému spuštění
 

JednoduchostJednoduchostJednoduchostJednoduchost
- snadné proškolení a provoz
- snadná a rychlá výměna příslušenství
- snadná přeprava a skladování díky sklopnému držadlu a
rozložitelné váze
 
VšestranostVšestranostVšestranostVšestranost
- velmi široké využití pro veškeré periodické úklidové
operace
- k dispozici kompletní příslušenství

Technické údajeTechnické údajeTechnické údajeTechnické údaje
Pracovní šířka 43 cm (17 inch)
Rychlost 165 ot./min
Váha 42 kg (možnost

odstranit 5 kg)
Výška stroje 31,5 cm
Příkon 1100 W
Přípustná napětí 220 V / 60 Hz
Délka kabelu 15 m
Hlučnost 57 dB(A)
Ochranná třída II
Certifikáty CE
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TASKI ergodisc 165
ModelModelModelModel Katalogové čísloKatalogové čísloKatalogové čísloKatalogové číslo

TASKI ergodisc 165 (220V/60Hz) V8003850TASKI ergodisc 165 (220V/60Hz) V8003850

Příslušenství
PříslušenstvíPříslušenstvíPříslušenstvíPříslušenství Katalogové čísloKatalogové čísloKatalogové čísloKatalogové číslo

Unášecí disk 43cm V8504410
Kartáč 43cm V8504750
Nádrž na vodu V8504390
Generátor pěny 230V / 120V V8504660

Sací obruba / ochrana proti potřísnění V7515786
Elektrická dávkovací jednotka (230 V) V8504630
Mechanická dávkovací jednotka V8504370

Sací jednotka (230 V) V8504380
Dvojitý papírový filtr (po 10 ks) / Mikrolfiltr (po 5 ks) / HEPA filtr V8505100 / V8505110 / V8505180
Další příslušenství na vyžádání
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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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