
vacumat 12 / vacumat 22
A verhetetlen csapat



Nagy szívóerejüknek 
köszönhetôen a TASKI

vacumatok kitûnôen
tisztítják a különféle

padlóburkolatokat.

Mind a TASKI vacumat 12 mind a TASKI vacumat 22 gépet
úgy tervezték, hogy megfeleljenek mindazon
követelményeknek, melyeket az univerzális (száraz és vizes
mûködésû) vízszívógépekkel szemben támasztanak. Minden
területen kiválóan alkalmazhatók.

CE besorolás
A TASKI vacumat 12 és a TASKI vacumat 22  megfelelnek az EU ide
vonatkozó biztonsági és egészségügyi elôírásainak

A TASKI vacumat 12/22 számára nem
jelentenek problémát sem a lépcsôk, sem 
a szintkülönbségek. Speciális tartozékaival
növelhetô a munka hatósugara.

Öt görgô kerék biztosítja
a stabilitást 

és a könnyû 
mozgathatóságot.

Egyszerûen 
kiönthetô 

a piszkos víz 
a kényelmes 

fogantyúk 
segítségével.

A TASKI vertica segítségével ablakot,
csempét és egyéb 

függôleges felületeket is 
cseppmentesen tud 

tisztítani.

Akár mindennapi takarításra, 
akár nagytakarításra használják, a
halk, de nagy szívóerôvel bíró 
TASKI vacumat 12-vel 
és TASKI vacumat 22-vel 
mindenki elégedett lesz.

Különlegesen kifejlesztett
szûrôrendszerével kétszeres 
védelmet nyújt a motor számára 
és jelentôsen megnöveli 

a gép élettartamát.

Ahol fontos szem-
pont a higiénia, ott
bevetésre készen áll 
a TASKI vacumat.
Megbízhatóságának
köszönhetôen társ 
a professzionális 

felhasználóknak.

Ideális az alapvetô
takarítási feladatokhoz. 

Ha együtt alkalmazzuk 
a TASKI egytárcsás gépekkel,
TASKI tisztítószerekkel, alapos 
és hatékony munkát végezhetünk.

Gyárunk fenntartja a jogot a technikai változtatásokra.
Svájci gyártmány (ISO 9001). 

Technikai adatok vacumat 12 vacumat 22

Zajszint DIN 45635 1,5m 64 dB/A 64 dB/A

Tartály kapacitás vizesen 12 l 22 l

Tartály kapacitás szárazon 18 l 28 l

Tartály ûrtartalom 35 l 45 l

Görgôk (db) 5 5

Görgôk átmerôje 50 mm 50 mm

Névleges felvett teljesítmény DIN 57700 1000 W 1000 W

Max. szívóerô 22 kPa 22 kPa

Max. levegôszállítás 60 l/s 60 l/s

Súly hálózati csatlakozóval 10 kg 10,5 kg

Hálózati csatlakozó hossza 10 m 10 m

Szívócsô hossza 2,2 m 2,2 m

Érintésvédelmi osztály II II

Nemzetközi minôsítések SEV, ÖVE, SEV, ÖVE,
TÜV-GS TÜV-GS, CSA

Méretek (h × sz × m) 39 × 44 × 55 cm 39 × 44 × 63 cm
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