
Kompaktní jednokotoučový stroj

TASKI ergodisc mini Vám přináší:

kompaktní design
ověřenou ergonomii
všestranné použití
snadnou přepravu

Kompaktní designKompaktní designKompaktní designKompaktní design
TASKI ergodisc mini byl navržen pro použití v
těžko dostupných místech často nepřístupných pro
mechanické čištění. Díky malým rozměrům a jednoduchému
ovládání je ideální pro čistění zaplněných prostor.
 
Ověřená ergonomieOvěřená ergonomieOvěřená ergonomieOvěřená ergonomie
Stroj využívá revoluční a ověřenou TASKI ergodisc
mini rukojeť. Ta byla navržena ve spolupráci s nezávislými
experty na ergonomii a zajišťuje velice pohodlné a
bezpečné ovládání stroje.
 
Snadná přepravaSnadná přepravaSnadná přepravaSnadná přeprava
Díky lehké konstrukci je TASKI ergodisc mini ideální pro
přepravu po schodech a mezi jednotlivými místy.

Všestranné použitíVšestranné použitíVšestranné použitíVšestranné použití
S pracovní rychlostí 240 ot./min je TASKI ergodisc mini
vhodný pro široké spektrum užití zahrnující mokré
čištění, šampónování mokrou pěnou, suché leštění
a sprejování. Stroj je ideální pro čištění prádelen, kuchyní,
průchodů v prodejnách ale i schodů, výtahů a jiných špatně
dostupných míst. TASKI ergodisc mini je použitelný se
širokou škálou příslušenství jako jsou unášecí disky, čisticí
kartáče, šampónovací kartáče a nádrže na vodu.

Technické údajeTechnické údajeTechnické údajeTechnické údaje
Pracovní šířka 28 cm
Rychlost 240 ot./min.
Váha 22 kg
Napětí 220-240V / 50 Hz
Délka kabelu 15 m
Ochranná třída l / ll
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TASKI ergodisc mini
ModelModelModelModel Katalogové čísloKatalogové čísloKatalogové čísloKatalogové číslo

TASKI ergodisc mini V7514694TASKI ergodisc mini V7514694

Příslušenství
PříslušenstvíPříslušenstvíPříslušenstvíPříslušenství Katalogové čísloKatalogové čísloKatalogové čísloKatalogové číslo

Unášecí disk 11" / 28cm V7514697
Drhnoucí polypropylenový kartáč 11" / 28cm V7514698
Kobercový, šampónovací kartáč 11" / 28cm V7514699
Vodní nádrž (6 litrů) V7514696
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