TASKI® ergodisc 2000
Extra nagy sebességű polírozógép, tökéletes
portaszítással
Legfontosabb tulajdonságok
}
}
}

Kiváló teljesítmény, magas padló fényességi szint
Könnyű és egyszerű géphasználat
Egyszerű tárolás és szállítás

Az ergodisc 2000 kifejezetten permetező polírozó tisztításra lett kifejlesztve, és
a termékkörhöz hasonlóan bizonyított, magas minőséget képvisel.

Kiváló teljesítmény, magas padló fényességi szint
A TASKI ergodisc 2000 a termékkörhöz hasonlóan bizonyított, magas
minőséget képvisel. Extra nagy sebességű működése fényes, csúszásmentes
padlót biztosít, a megszokottnál sokkal rövidebb idő alatt. Az innovatív
irányított légáramlásos technológiának köszönhetően tökéletesen taszítja a
port, és ezáltal jobb levegőminőséget és fényesebb felületet biztosít, mivel a
por és törmelék-lerakódások negatív irányban befolyásolják a fényességet.
A gép halk működésének köszönhetően nappal is használható.

Könnyű és egyszerű géphasználat
A TASKI ergodisc 2000 egyszerű használata jelentősen megkönnyíti a nappali
takarítást és csökkenti az üzemi képzések szükségességét. Az automata
súlyelosztás nem igényel kézi beállítást.
A jobb munkakörülmények jobb eredményekhez vezetnek, a következőknek
köszönhetően:
} anatómikusan kialakított markolat
} állítható magasságú fogantyú
} alacsony zajszint és rezgési szint

Egyszerű tárolás és szállítás
A kicsi és kompakt méretnek és a függőleges tárolás lehetőségének
köszönhetően, akár egy kis szekrényben is tárolható. A gép könnyű súlya
lehetővé teszi, hogy rámpa, vagy teherautó nélkül szállítani lehessen egyik
helyről a másikra.
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TASKI ergodisc 2000

TASKI ergodisc 2000
TASCI ergodisc 2000
Műszaki adatok
Leírás

Leírás

Munkaszélesség

50 cm (20")

Feszültség

230V/50Hz 120V/60Hz

Sebesség

2000 rpm

Kábel hossza

25 m (82 ft)

Súly

50 kg (110lbs)

Zajszint

70 dB(A)

Motor magasság

23cm (9")

Védelmi besorolás

I

Névleges fogyasztás

1500W

Engedélyek

CE/CB Test cert/CSA

TASKI ergodisc 2000
Tipus

Feszültség

Cikkszám

TASKI ergodisc 2000 EUR

220-240 V/50 Hz

7519535

Alkatrészek/ Kiegészítők
Leírás

Cikkszám

Porzsák ergodisc 2000

7521297

Egyéb rendelkezésre álló kiegészítők, kefék, vezetőtányérok és pad-ek választékáról érdeklődjön szaktanácsadó kollégánknál

További jellemzők
Teljes pad érintkezés: A forgó pad biztosítja az állandó nyomást és lehetővé teszi, a gép egyenetlen padlón való használatát.
Erőteljes szerkezet: A TASKI ergodisc 2000 gépek az innovatív egytárcsás súrolók választékának részei. High-tech anyaguknak köszönhetően masszívak,
ütésállóak és hosszú élettartammal rendelkeznek, valamint alacsony szervizköltségeket igényelnek.
Minden ergodisc gép 2 év garanciával rendelkezik.

További információért kérjük látogasson a www.diversey.com weboldalra.
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