TASKI® vacumat 12

Aspirator pentru lichide şi praf, cu alimentare la reţea

Principalele caracteristici





Flexibilitate maximă
Versatilitate
Randament superior
Rezistenţă

Flexibilitate maximă


Aspiratorul pentru lichide poate fi uşor echipat pentru operaţii de aspirare a
prafului, folosind un kit de aspirare praf foarte simplu de ataşat. Acest lucru
face ca maşina să fie multifuncţională, fiind recomandată pentru aspirarea
prafului de pe pardoseli dure şi moi.

Versatilitate


Datorită numeroaselor opţiuni, aspiratorul se poate folosi pentru operaţii
de curăţare de bază în combinaţie cu maşinile monodisc TASKI, precum şi
pentru îndepărtarea lichidelor vărsate, ca parte a activităţilor de curăţare
zilnice. Disponibilitatea accesoriilor speciale permite utilizarea pentru
curăţarea scărilor şi suprafeţelor verticale, cum ar fi ferestre sau faianţă (cu
TASKI vertica).

Randament superior


Puterea ridicată de aspiraţie, împreună cu manevrabilitatea excelentă şi
capacitatea mare a bazinului duc la creşterea randamentului.

Rezistenţă


www.diversey.com

Sistemul mecanic flotor special conceput cu filtrul dublu garantează o dublă
protecţie a unităţii motorului şi o durată de viaţă semnificativ mai lungă.
Bazinul rezistent la şocuri şi produse chimice asigură o durabilitate deosebită.
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Specificaţii TASKI vacumat 12 / 22

Date tehnice

Capacitate bazin lichid

12 L / 22L

Dimensiuni (LxWxH)

390x550x440 mm / 390x630x440 mm

Capacitate bazin praf

18 L / 28 L

Lungime cablu

10 m

Volum bazin

35 L / 45 L

Lungime furtun aspiraţie

2.2 m

Greutate (inclusiv cablu)

10 kg / 10. 5 kg

Roţi direcţie

5

Nivel de zgomot

64 dB(A)

Diametru roată de direcţie

50 mm

Consum nominal

1000 W

Clasă de protecţie

II

Vacuum

22 kPa

Aprobări

Certificat testare CE/CB /ÖVE/SEV/CSA

Fluxul maxim de aer

60 L/s

Accesorii/Piese suplimentare
Descriere

Număr SKU

Kit aspirare lichide Premium

8504480

Kit aspirare lichide Standard

8504490

Perie aluminiu cu lamelă fixă

8500490

Perie aluminiu cu roţi de direcţie

8500500

Perie plastic cu lamelă fixă

8502390

Kit curăţare verticală TASKI pentru suprafeţe verticale

7501700

Kit curăţare scări (lichide & praf)

8504530

Kit aspirare praf pentru TASKI vacumat 22/22T

8504930

Diverse accesorii pentru aspirare praf

Vă rugăm consultaţi lista de preţuri

