
TASKI®
ergodisc® 165

Χαμηλόστροφη μηχανή μονού δίσκου –
για πολλαπλές εφαρμογές καθαρισμού

Η σειρά TASKI ergodisc σας προσφέρει:
• Εργονομία
• Ασφάλεια
• Aπλότητα
• Ευελιξία
Η TASKI ergodisc 165 είναι ειδικά σχεδιασμένη για τις ακόλουθες 
εφαρμογές: Υγρό πλύσιμο δαπέδων – Αφαίρεση παρκετίνης 
– Γυάλισμα – Καθαρισμό με ψεκασμό – Σαπούνισμα χαλιών – 
Κατεργασία ξύλινων δαπέδων - Κρυσταλλοποίηση.

Εργονομία
Οι καλύτερες συνθήκες εργασίας βελτιώνουν την
παραγωγικότητα μέσω:
• της ανατομικά σχεδιασμένης και ρυθμιζόμενου ύψους χειρολαβής
• του χαμηλού επιπέδου κραδασμών και θορύβων
• της ομαλής εκκίνησης της λειτουργίας του μηχανήματος

Ασφάλεια
Δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος μέσω:
• της προστασίας των χεριών λόγω της κλειστής χειρολαβής
• της αυξημένης ασφάλειας από το ηλεκτρικό ρεύμα
• του διπλού κλειδώματος ασφαλείας

Απλότητα
Η ευκολία στη χρήση οδηγεί σε βελτιωμένη αποδοτικότητα μέσω:
• της εύκολης εκπαίδευσης και λειτουργίας
• της εύκολης σύνδεσης των εξαρτημάτων, δεν απαιτείται η χρήση 

εργαλείων
• της αποθήκευσης και μεταφοράς που διευκολύνονται από την 

ανακλινόμενη ράβδο οδηγήσεως

Ευελιξία
Μηχανή πολλαπλών εφαρμογών, αποδοτικό ως προς το κόστος: 
• προσαρμοζόμενο σε πολλές διαφορετικές εφαρμογές
• διατίθεται πλήρης σειρά εξαρτημάτων
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Πλάτος εργασίας 43 cm  (17 inch) Επιλογές τάσης λειτουργίας 230 V/50 Hz  22 V/60 Hz 
100-110 V/60 Hz

Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας 165 rpm Μήκος καλωδίου 15 m

Βάρος 42 kg (επιλογή αφαίρεσης 5 kg) Επίπεδο θορύβου 57 dB(A)

Ύψος μοτέρ 36 cm Κλάση ηλεκτρικής προστασίας II

Ονομαστική κατανάλωση 1100 W Εγκρίσεις CE/CB Test cert / ÖVE

Οι παραπάνω τιμές είναι ενδεικτικές τυπικής παραγωγής και δεν πρέπει να λαμβάνοται ως προδιαγραφές του προϊόντος.

Μοντέλο Κωδικός

TASKI ergodisc 165 8003850

Product Κωδικός

Δίσκος οδηγός 43 cm 8504410

Βούρτσα σκληρή 43 cm 8504750

Βούρτσα ενδιάμεσης σκληρότητας 43 cm 8504800

Δοχείο νερού 8504390

Αφροπαραγωγός TASKI ergodisc 8504660

Βούρτσα πλυσίματος χαλιών (αφροπαραγωγού) 8504830

Βούρτσα επίπλων - χειρός αφροπαραγωγού (2.5 m σωλήνα) 8505010

Πρόσθετα Χαρακτηριστικά
Ο αφροπαραγωγός, με εσωματωμένο συμπιεστή, επιτρέπει τον οικονομικό καθαρισμό των χαλιών μέσω τους σύστηματος ξηρού 
αφρού. Ο γρήγορος χρόνος στεγνώματος επιτρέπει την γρήγορη επαναχρησιμοποίηση της περιοχής.

Δεξαμενή νερού 
Το καλύτερο αξεσουάρ για υγρό σφουγγάρισμα και βαθύ καθαρισμό. Η δεξαμενή προσαρμόζεται τέλεια επάνω στη μηχανή και 
διαθέτει μεγάλο άνοιγμα για ευκολία γέμισης.

Αντοχή 
H TASKI ergodisc είναι μια καινοτομική σειρά μηχανών μονού δίσκου. Η χρήση υλικών υψηλής τεχνολογίας εξασφαλίζει αντοχή, 
απορρόφηση των κραδασμών, μεγάλο χρόνο ζωής, χαμηλό κόστος συντήρησης και αντοχή στη διάβρωση. 

Όλες οι μηχανές της σειράς ergodisc έχουν 2 χρόνια εγγύηση
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