
Profesionální vertikální vysavač

TASKI jet 38 / 50 Vám přináší:

Výkon a efektivitu
Všestrannost
Vylepšenou úroveň filtrace
Jednoduchost a ergonomii

Výkon a efektivitaVýkon a efektivitaVýkon a efektivitaVýkon a efektivita
Duální motor TASKI jet 38 / 50 poskytuje vysoký průtok
vzduchu, zatímco vysoké otáčky kartáčů mechanicky
odstraňují nečistoty z vláken koberce. To zajišťuje vynikající
čisticí výsledky a lepší vzhled čisté podlahy. Díky nízké
hmotnosti a snadné manipulaci je čištění velice produktivní a
ergonomické.
    
VšestrannostVšestrannostVšestrannostVšestrannost
Flexibilní hadice s teleskopickou trubkou poskytuje
jednoduché vysávání všech prostor nad podlahou.
Jednoduše nastavitelná výška kartáče umožňuje efektivní
vysávání různých typů koberců. TASKI jet je možné použít i
v horizontální poloze k jednoduchému čištění např. pod
postelemi apod.
 

Úroveň filtraceÚroveň filtraceÚroveň filtraceÚroveň filtrace
TASKI jet 38 /50 využívá 5-stupňového systému filtrace
zahrnující: dvojitý prachový filtr, pratelný filtr, výfukový
vzduchový filtr a uhlíkový kartáčový filtr. Jako doplněk lze
použít HEPA filtr.
 
Jednoduchost a ergonomieJednoduchost a ergonomieJednoduchost a ergonomieJednoduchost a ergonomie
Vysavače TASKI jet 38 / 50 jsou velice jednoduché na
ovládání, k tomu přispívá i robustní a ergonomická rukojeť
nastavitelná na dvě polohy. Nízká hmotnost, kompaktní
design a pohodlná rukojeť umožňují snadnou manipulaci při
práci mezi jednotlivými místnostmi a ulehčují pohyb na
schodištích.

Technická dataTechnická dataTechnická dataTechnická data
Pracovní šíře 38 cm / 50 cm
Objem filtru 4 l
Váha s kabelem 7,8 kg / 8,3 kg
Hlučnost 69 dB(A)
Příkon 900 W / 920 W
Podtlak 16 kPa
Max. průtok vzduchu 45 l/s
Rozměry (d x š x v) 260x380x1200 mm

260x500x1200 mm
délka kabelu 10 m
Otáčky kartáče 5000 ot./min. / 4500

ot./min.
Nastavení kartáče variabilní, 1-10 mm
Filtrace 5-stupňová
Ochranná třída II
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TASKI jet 38 / 50
ModelModelModelModel Katalogové čísloKatalogové čísloKatalogové čísloKatalogové číslo

TASKI jet 38 V7516255

TASKI jet 50 V7516256

TASKI jet 38 V7516255

TASKI jet 50 V7516256

Příslušenství
PříslušenstvíPříslušenstvíPříslušenstvíPříslušenství Katalogové čísloKatalogové čísloKatalogové čísloKatalogové číslo

Hubice na radiátory V4080220
Hubice na čalounění V4080230
Dvojitý papírový filtr (baleno po 10 ks) V8502160
Jemný filtr (baleno po 10 ks) V8503640
HEPA filtr V8505180
Tapi deo (osvěžovač vzduchu do vysavače) V7513349
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Další informace:
Hubice na prach a k vysávání štěrbin jsou umístěny přímo v dosahu pracovníka.
 
Výškově nastavitelná rukojeť s ochranou ruky a teleskopická trubka nastavitelná po 1 cm zaručují práci bez námahy.
 
Kartáč lze snadno vyměnit bez nářadí. Na zařízení je kontrolka, která včas upozorní na plný prachový filtr či na špatné nastavení kartáče.
 
TASKI jet je vyroben z vysoce odolného ABS materiálu pro delší životnost.
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