
TASKI® aquamat 10.1
Maşină compactă pentru curăţare prin injecţie-extracţie

UK Master Version
Translations to be made below

Principalele caracteristici
  Rezultate excelente de curăţare în profunzime
  Curăţare locală rapidă şi e� cientă
  Transport uşor
  Gamă completă de accesorii

Rezultate excelente de curăţare în profunzime
  Curăţarea în profunzime prin injecţie-extracţie constituie metoda cea mai 

modernă de curăţare optimă a mochetelor şi covoarelor dumneavoastră. 
Aceasta garantează o durată mai lungă de utilizare a mochetelor, 
îndepărtând murdăria profundă, dar păstrând aspectul acestora.

Curăţare locală rapidă şi e� cientă
  Păstraţi această maşină la îndemână, pentru a remedia orice accident. 

Împreună cu peria manuală opţională şi cu produsele profesionale de 
îndepărtare a petelor, întreruperile sunt minime, iar incidentele sunt 
rezolvate în mod e� cient.

Transport uşor
  Datorită designului modular, greutăţii reduse şi dimensiunilor compacte, 

maşina TASKI aquamat 10.1 se transportă uşor dintr-un loc în altul.

Gamă completă de accesorii
  Dispozitivul de pulverizare se poate folosi pentru a pulveriza în prealabil 

detergent pe mochetă, înaintea curăţării în profunzime, pentru a maximiza 
e� cienţa. Duza manuală opţională de 12 cm facilitează curăţarea în profunzime 
a tapiţeriei, scărilor şi altor locuri greu accesibile. Peria deasă pentru mochete 
ridică � brele şi conferă întregii suprafeţe un aspect uniform, reducând de 
asemenea timpul de uscare. 
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Speci� caţii TASKI swingo 1650

Date tehnice

Descriere

Rezervor soluţie 10 L

Rezervor soluţie murdară 10 L

Fluxul maxim de aer 41 L/s

Vacuum 18 kPa

Dimensiuni (LxlxÎ) 380x380x600 mm

Greutate 12 kg

Accesorii/Piese suplimentare

Descriere Număr SKU

Accesoriu injecţie-extracţie cu furtun (2,2 m) şi duză � xă 8505140

Accesoriu injecţie-extracţie cu furtun (2,2 m) şi duză � exibilă 8505160

Set accesorii pardoseli dure, cu furtun (2,2 m) şi perie pentru pardoseli dure 7512446

Duză manuală (12 cm) 8505150

Recipient pulverizare sub presiune (7,6 L) 7500780

Tub pulverizare cu furtun extralung (6 m) 8503920

Cap de perie de schimb pentru pardoseli dure 7511614

TASKI aquamat 10.1

Model Număr SKU

TASKI aquamat 10.1 8003300

Caracteristici

Recomandată pentru curăţarea pardoselilor dure şi a mochetelor: În funcţie de accesoriile alese, maşina TASKI se poate folosi � e pentru curăţarea par-
doselilor dure sau curăţarea prin injecţie-extracţie a mochetelor/covoarelor. Dacă optaţi pentru ambele seturi de accesorii, maşinile TASKI aquamat devin 
într-adevăr nişte echipamente multifuncţionale.

Accesoriul pentru pardoseli dure este potrivit în special pentru zonele cu suprafeţe mici spre medii, cum ar �  bucătăriile şi toaletele. Soluţia de pulverizat şi 
peria pentru pardoseli dure asigură o acţiune mecanică e� cientă.

Descriere

Consum nominal 900 W

Nivel de zgomot 66 dB(A)

Lungime cablu 10 m

Clasă de protecţie II

Aprobări Certi� cat testare CE/CB /ÖVE/SEV
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