
Naklepávací vysavač pro velké plochy

TASKI tapiset 70 Vám přináší:

Zvýšenou efektivitu
Ergonomii a jednoduchost
Maximální univerzálnost
Vyšší úroveň filtrace

Zvýšená efektivitaZvýšená efektivitaZvýšená efektivitaZvýšená efektivita
TASKI tapiset 70 je výkonný naklepávací vysavač pro
efektivní denní vysávání velkých ploch koberců např. na
letištích, v hotelích, dlouhých chodbách atd. Se svou
pracovní šířkou 70 cm a dvěma odsávacími turbínami
dosahuje stroj neporazitelného výkonu (teoretický výkon
2500 m2).
 
 
Ergonomie a jednoduchostErgonomie a jednoduchostErgonomie a jednoduchostErgonomie a jednoduchost
Nastavitelná rukojeť obsluhy a ergonomický tvar dělá práci
se strojem mnohem pohodlnější. Je snadné se strojem
manévrovat a řídit ho. Obsluha stroje vyžaduje minimální
potřebu zaškolení. Kartáče se přestávají točit ve chvíli, kdy
je rukojeť uvolněna. Indikátor opotřebení kartáčů signalizuje,
kdy je nutno kartáč vyměnit.
 
 

Maximální univerzálnostMaximální univerzálnostMaximální univerzálnostMaximální univerzálnost
Ohebná hadice umožňuje snadné vysávání ploch nad
podlahou. Se strojem je standardně dodávána sada
příslušenství. Kartáč je možno výškově nastavit a zajistit tak
efektivní vysávání (naklepávání) na různých typech koberců.
 
 
Vyšší úroveň filtraceVyšší úroveň filtraceVyšší úroveň filtraceVyšší úroveň filtrace
Stroj je vybaven jedinečnou čtyřstupňovou úrovní filtrace,
která sestává z filtračního papírového pytlíku na prach,
látkového filtru, motorového filtru a výfukového filtru.

Technická dataTechnická dataTechnická dataTechnická data
Šíře pracovního záběru 70 cm
Šíře pracovního záběru 35 l
Hmotnost vč. napájecího kabelu 43 kg
Hlučnost 77 dB(A)
Příkon 2000 W
Podtlak 15,7 kPa
Průtok vzduchu 105 l/s
Rozměry (d x š x v) 1500x790x460 mm
Délka napájecího kabelu 23 m
Otáčky kartáče 1900 ot./min.
Přítlak kartáče 6 poloh + odpružení

kartáče
Filtrace 5-ti stupňová
Ochranná třída I
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TASKI tapiset 70
ModelModelModelModel Katalogové čísloKatalogové čísloKatalogové čísloKatalogové číslo

TASKI tapiset 70 V8004870TASKI tapiset 70 V8004870

Příslušenství / Volitelné doplňky
PříslušenstvíPříslušenstvíPříslušenstvíPříslušenství Katalogové čísloKatalogové čísloKatalogové čísloKatalogové číslo

Filtrační pytel V8505520
Dvojitý papírový filtrační pytel (balení po 10 ks) V8505530
Filtrační pytel V8505520
Dvojitý papírový filtrační pytel (balení po 10 ks) V8505530

Výhody
Kartáč se zastaví, jakmile obsluha uvolní rukojeť. Pevná polyethylenová konstrukce s dlouhou životností je odolná proti
poškrábání a proražení. Indikátor opotřebení kartáče ukazuje, kdy je čas na výměnu. I přes své rozměry je zapotřebí jen
velmi malé místo ke skladování.
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