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Megbízhatóság és nagy teljesítmény
Rugalmas felhasználás
Alacsony költségek
Egyszerű használat

Megbízhatóság És Magas Teljestímény
A TASKI procarpet 30 – többi padlóápoló gépünkhöz hasonlóan –  
megbízható teljesítményt nyújt. A porszívás és a vegyszeres
tisztítás területén szerzett szakértelmünkkel olyan nagy teljesítményű
szőnyegtisztító gépet fejlesztettünk ki, mely tökéletes tisztaságot
biztosít.
Rugalmas Felhasználás
A TASKI procarpet 30 segítségével a felület nagyságának és
szennyezettségének függvényében megválasztható a szőnyeg
tisztítására legmegfelelőbb program. A gép funkciói közé tartozik a
szőnyeg szálai közé hatoló injekciós-extrakciós tisztítás, melyet erős
szennyezettség, vagy a kárpit szálainak helyreállítása esetén
alkalmazhatunk, valamint az időszakos spray-tisztítás, amit a
speciálisan kifejlesztett beágyazásos módszerrel végezhetünk.  
Alacsony Költségek
A procarpet 30-nak köszönhetően kontrollálhatóak a szőnyegtisztítás
költségei, mivel mindig a megfelelő tisztítási módszer alkalmazható.
Az időszakos tisztítás bevezetésének segítségével hosszabb lesz a
mélytisztítások között eltelt időtartam, így hosszú száradási idő nélkül
biztosított a szőnyegek jobb megjelenése.
Egyszerű Használat
A gép mindössze egy gomb átkapcsolásával és a tisztítószer
kicserélésével átváltható mélytisztító funkcióról időszakos tisztításra.
A tökéletesen kialakított egyensúlyi pontnak köszönhetően a procarpet
30 fáradtság-mentesen használható, akár több óra működtetés során
is. Kiegészítők széles köre áll rendelkezésre, hogy az egyéb felmerülő
tisztítási feladatok is könnyen elvégezhetőek legyenek.

TASKI procarpet 30
Műszaki Adatok
Jellemzők
Névleges teljesítmény  

Méretek (H x Sz x M)

109 x 47 x 94 cm (43 x 19 x 37 in)

Teljesítmény (Injekciós-extrakciós módszer) 200 m2/ó (2,153 ft2/hr)

Üres gép súlya

52kg/115 lbc

Teljesítmény (Spray-tisztítás)

405 m2/ó (4,359 ft2/hr)

Zajkibocsájtási szint

< 70 dB(A)

Munkaszélesség

38 cm (14.9 in)

Kefemotor  

650 W

Tisztítóoldat tartály

30L/8G

Szívómotor

1000 W

Piszkosvíz tartály

30L/8G

Kefe forgási sebessége

1000 rpm

Kábelhosszúság

15m (49 ft)

Kefenyomás

10-17 kg (22 – 37 lb)

Feszültség

230V/50 Hz

420 m2/ó (4521 ft2/hr)

Típus

Cikkszám

TASKI procarpet 30

7522309

Elérhető Kiegészítők
Megnevezés

Cikkszám

TASKI procarpet 30 extrakciós kefe

7522313

TASKI procarpet 30 spray-tisztító kefe

7522973

TASKI Fém szívócső és gégecső

8505160

TASKI Kézi szőnyegtisztító (lsd. Aquamat 10.1 standard készlet)

8505150

TASKI Keménypadló tisztító készlet

7512446

TASKI 6 m-es gégecső

8505170

TASKI Vízfeltöltő cső univerzális csatlakozóval

8502830

TASKI Kézi permetezőkészülék 7,5L

7500780

TASKI Nano trolley - takarítókocsi

7522783

További jellemzők
Könnyű hozzáférni a keféhez: A kefe oldalról könnyedén eltávolítható, így egyszerűen tisztítható és cserélhető.
Kefeemelő pedál: A kefeemelő pedál felemeli a kefét a padlóról, így megelőzhető annak sérülése a gép mozgatásakor és tárolásakor.
Ennek köszönhetően a gépen maradhat a kefe akkor is, amikor azt nem használják.
Szőnyegtisztító eszköz: A nehezen hozzáférhető területekhez alkalmazható, és könnyen csatlakoztatható a TASKI procarpet 30-hoz.
Kárpittisztító fej: Ha összekapcsoljuk a fémcsővel és a gégecsővel, akkor alkalmas kárpittisztításra. Csak gégecsővel is használható.
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