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TASKI® vacumat 22T
Aspirator pentru lichide şi praf cu alimentare la reţea

Principalele caracteristici
  Randament superior
  Putere excelentă de aspiraţie
  Operare ergonomică
  Rezistenţă

Randament superior
  Suprafeţele medii spre mari pot �  curăţate cu până la de trei ori mai repede 

în comparaţie cu metodele convenţionale de aspirare a lichidelor/prafului. 
Folosit împreună cu maşinile TASKI ergodisc pentru activităţi de curăţare 
zilnice, cum ar �  decaparea sau spălarea umedă, acest aspirator asigură o 
creştere semni� cativă a randamentului. Rezultatul constă într-o mai mare 
rentabilitate şi accesibilitate pentru utilizatori.

Putere excelentă de aspiraţie
  Racleta Fixomat favorizează colectarea e� cientă a apei şi oferă rezultate de 

uscare deosebite, fără să lase urme. Pentru curăţarea lichidelor vărsate, a 
suprafeţelor mici sau pentru orice alte nevoi speci� ce ale clienţilor, maşina 
poate �  echipată cu diverse accesorii pentru curăţarea lichidelor şi a prafului.

Operare ergonomică
  Şasiul basculabil şi mânerul comod � xat pe cuvă facilitează golirea acesteia.
  Mânerul reglabil asigură confort în timpul utilizării.  

Rezistenţă
  Sistemul mecanic � otor special conceput cu � ltrul dublu garantează 
o dublă protecţie a unităţii motorului şi o durată de viaţă semni� cativ 
mai lungă. Cuva rezistentă la şocuri şi produse chimice asigură o 
durabilitate deosebită.
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Speci� caţii TASKI vacumat  22T

Date tehnice

Capacitate bazin lichid 22L Dimensiuni (LxWxH)  390x630x440 mm

Capacitate bazin praf 28 L Lungime cablu 10 m

Volum container 45 L Lungime furtun aspiraţie 2.2 m

Greutate (inclusiv cablu) 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 CE/CB Test cert./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  � xă 8500490

Perie aluminiu cu roţi de direcţie 8500500

Perie plastic cu lamelă  � xă 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

TASKI vacumat 22T 

Modele Număr SKU

TASKI vacumat 22 (excl. accesorii) 8004270


