
Výkonný vysavač s kontejnerem pro
mokré a suché čištění

TASKI vacumat 22T Vám přináší:

Zvýšenou produktivitu
Excelentní sací výkon
Ergonomické ovládání
Robustnost a dlouhou životnost

Zvýšená produktivitaZvýšená produktivitaZvýšená produktivitaZvýšená produktivita
Střední až velké prostory mohou být vyčištěny až třikrát
rychleji oproti běžným systémům mokrého a suchého sání.
Použití vysavače společně s TASKI ergodisc nám zajistí
základní čisticí procedury jako je strhávání nebo drhnutí, což
významně zvyšuje produktivitu. Tyto možnosti použití vedou
k účelnosti nákladů a přináší výhody operátorovi při práci.
 
Excelentní sací výkonExcelentní sací výkonExcelentní sací výkonExcelentní sací výkon
Upevněná stěrka zajišťuje efektivní odstraňování vody a
nezanechává mokrá místa – excelentní vysoušecí výsledky.
Při odstraňování různých nečistot, čištění malých prostor
nebo v různých specifických podmínkách, může být stroj
doplněn dalším příslušenstvím pro mokré a suché čištění.
 
Ergonomické ovládáníErgonomické ovládáníErgonomické ovládáníErgonomické ovládání
Náklonný systém a pohodlná rukojeť usnadňuje
vyprazdňování kontejneru. Nastavitelná rukojeť zajišťuje
pohodlné ovládání.

Robustnost a dlouhá životnostRobustnost a dlouhá životnostRobustnost a dlouhá životnostRobustnost a dlouhá životnost
Speciálně konstruovaný mechanický plovoucí systém
s dvojím filtrem poskytuje dvojitou ochranu motoru a výrazně
prodlužuje životnost zařízení. Na vysavači je umístěna
nádrž, jež je odolná vůči nárazům a chemikáliím, což
v kombinaci s robustním kovovým vozíkem s gumovými
kolečky vede k dlouhé životnosti celého zařízení.

Technická dataTechnická dataTechnická dataTechnická data
Kapacita kontejneru: mokrý 22 l
Kapacita kontejneru: suchý 28 l
Obsah kontejneru 45 l
Šíře stěrky 64 cm
Hmotnost s kabelem 19 kg
Hlučnost 64 dB(A)
Příkon 1000 W
Podtlak 22 kPa
Max. průtok vzduchu 60 l/s
Rozměry (D x Š x H) 680x530x930 mm
Délka kabelu 15 m
Počet koleček 2
Průměr kolečka 200 mm
Přední kolečka 2
Průměr předních koleček 75 mm
Ochranná třída II
Certifikáty SEV, ÖVE, CSA
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TASKI vacumat 22T
ModelModelModelModel Katalogové čísloKatalogové čísloKatalogové čísloKatalogové číslo

TASKI vacumat 22T V8004560TASKI vacumat 22T V8004560

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
Sada na čištění schodů (mokrá, suchá) V8504530
Sada na suché vysávání pro TASKI vacumat 22/22T V8504930
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