
Výkonný vysavač s kontejnerem pro
suché i mokré čištění

TASKI vacumat 12/22 Vám přináší:

Velkou flexibilitu
Všestrannost
Zvýšenou produktivitu
Pevnost a dlouhou životnost

Velká flexibilitaVelká flexibilitaVelká flexibilitaVelká flexibilita
Vysavač určený na mokré vysávání může být snadno
doplněn příslušenstvím, které pak umožňuje suché
vysávání.  S možností použití dalšího příslušenství se tak
zvyšuje multifunkčnost celého zařízení. Vysávat lze jak
tvrdé, tak i měkké povrchy.
 
 
VšestrannostVšestrannostVšestrannostVšestrannost
Díky velké škále možností stroje může být vysavač používán
k běžnému čištění v kombinaci s TASKI jednokotoučovým
strojem; možnost ambulantního nebo denního čištění.
Dostupnost speciálních příslušenství umožňuje použít
vysavač na čištění schodů a vertikálních ploch jako jsou
okna nebo obkladová dlažba (s TASKI vertica).
 
 
Zvýšená produktivitaZvýšená produktivitaZvýšená produktivitaZvýšená produktivita
Velký sací výkon v kombinaci s vynikající manipulací a
velkoobjemovým kontejnerem zvyšuje efektivitu zařízení.

Pevnost a dlouhá životnostPevnost a dlouhá životnostPevnost a dlouhá životnostPevnost a dlouhá životnost
Speciálně navržený mechanický plovák s dvojitým filtrem
zaručuje dvojí ochranu motoru a významně prodlužuje
provoz zařízení. Kontejner vysavače je nárazuvzdorný a
odolný vůči chemikáliím, což zajišťuje jeho dlouhou
životnost.

Technická dataTechnická dataTechnická dataTechnická data
Kapacita kontejneru: mokrý 12 l / 22 l
Kapacita kontejneru: suchý 18 l / 28 l
Obsah kontejneru 35 l / 45 l
Hmotnost s kabelem 10 kg / 10,5 kg
Hlučnost 64 dB(A)
Příkon 1000 W
Podtlak 22 kPa
Max. průtok vzduchu 60 l/s
Rozměry (D x Š x H) 390x550x440 mm /

390x630x440 mm
Délka kabelu 10 m
Délka sací hadice 2,2 m
Počet koleček 5
Průměr kolečka 50 mm
Ochranná třída II
Certifikáty SEV, ÖVE
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TASKI vacumat 12 / 22
ModelModelModelModel Katalogové čísloKatalogové čísloKatalogové čísloKatalogové číslo

TASKI vacumat 12 (bez příslušenství) V8003380

TASKI vacumat 22 (bez příslušenství) V8004270

TASKI vacumat 12 (bez příslušenství) V8003380

TASKI vacumat 22 (bez příslušenství) V8004270

Příslušenství / Volitelné prvky
PříslušenstvíPříslušenstvíPříslušenstvíPříslušenství Katalogové čísloKatalogové čísloKatalogové čísloKatalogové číslo

Sada na mokré vysávání Premium V8504480
Sada na mokré vysávání Standard V8504490
Hliníková hubice s pevnou stěrkou V8500490
Hliníková hubice s kolečky V8500500
Plastová hubice s pevnou stěrkou V8502390
TASKI vertica čisticí sada na vertikální povrchy V7501700
Sada na čištění schodů (mokrá, suchá) V8504530
Sada na suché vysávání pro TASKI vacumat 12 V8504500
Sada na suché vysávání pro TASKI vacumat 22/22T V8504930
Další příslušenství pro suché vysávání na vyžádání
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