
AERO UP
Akkumulátoros állóporszívó
Pehelykönnyű, mozgékony és rugalmas  
keménypadlókhoz és szőnyeghez egyaránt
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Könnyű, csendes, diszkrét
A TASKI AERO UP kevesebb, mint 5 kg súlyával könnyű és rendkívül 
manőverezhető, ideális a szőnyegek és a kemény padló tisztításához 
zsúfolt területeken. Nincs kábel, amely miatt aggódnia kell, így bármikor 
és bárhol takaríthat.

Teljes rugalmasság
Ideális nappali takarításhoz vagy a hirtelen keletkező takarítási igények 
megoldásához anélkül, hogy a lakók vagy az épület használóit 
megzavarnánk megszokott tevékenységükben. Az állítható 
energiafokozatokkal megnövekszik az önálló választási lehetőség. A 
rendkívüli 1 órás üzemidővel és az akkumulátor gyors cseréjével az 
akkumulátorral kapcsolatos korlátozások elfelejthetők. A TASKI AERO 
UP a TASKI takarítókocsi rendszerrel való együttműködésre lett 
tervezve. Tárolható a porszívó, a tartalék akkumulátor, mely akár 
útközben is tölthető. A TASKI AERO UP ugyanazt az akkumulátort és 
töltőt használja, mint a TASKI AERO BP hátiporszívó és a TASKI 
swingo 150b súrológép a fokozott szinergiák és rugalmasság 
érdekében.

Kompromisszumok nélkül
Gyorsan cserélhető a  padlókefe a szőnyegkefére és fordítva. A 
tökéletes mélytisztítás érdekében válassza a motoros szőnyegkefét, 
amellyel a szőnyegek tisztítása könnyedén megoldható. A könnyű 
padlófej könnyedén siklik a kemény padlón, megkönnyítve a takarítást. 
Válassza az igényeinek leginkább megfelelő megoldást, vagy rendelje 
meg az opcionális Power kefét is, és ne kössön kompromisszukat.

Csökkenti a takarítás összköltségét
Az állóporszívókról köztudott, hogy kényelmes kialakítással rendelkezik, 
magas termelékenységgel bír, így alacsonyabb a tisztítás költsége. A 
TASKI AERO UP beépíthető a TASKI takarítókocsi rendszerbe, így 
segít csökkenteni a leállások idejét. A hagyományos motorhoz képest 
feleannyi az energiafogyasztása, nincs karbantartás és korlátlan az 
élettartama. Így a TASKI AERO UP digitális motorja jelentősen 
csökkenti az állóporszívó tulajdonlási összköltségeit. Kevesebb 
energiaköltség, minimális karbantartási költség, és a hosszú élettartam 
teszi a TASKI UP-ot a porszívógyártás jelentős előrelépésévé.

Energiatakarékos és környezetbarát
A TASKI egyedülálló abban, hogy egy kisebb, szuperhatékony, digitális 
kefe nélküli motort használ, amely jellemzően 50% -kal kevesebb 
energiát fogyaszt. A kefe nélküli motorok nem igényelnek karbantartást, 
és azokat soha nem szükséges cserélni. A hosszú élettartam a 
fenntarthatóság legfontosabb eleme.

Az AERO UP a következő előnyöket nyújtja Önnek:

5kg 
Az 5 kg-nál kevesebb TASKI 
AERO UP könnyű és jól 
manőverezhető, tökéletes a 
szőnyegek és a kemény padló 
tisztításához zsúfolt területeken.

1 óra üzemidő 
A varázslatos 1 órás üzemdővel 
és az akkumulátor gyors 
cseréjével az akkumulátorral 
kapcsolatos korlátozásokat 
elfelejtheti. Nem kell aggódnia a 
kábel miatt, mert bármikor és 
bárhol takaríthat.

Digitális motor 
A TASKI egyedülálló abban, 
hogy egy kisebb, 
szuperhatékony, digitális kefe 
nélküli motort használ, amely 
jellemzően 50% -kal 
kevesebb energiát fogyaszt. A 
kefe nélküli motorok nem 
igényelnek karbantartást, és 
azokat soha nem szükséges 
cserélni. A hosszú élettartam 
a fenntarthatóság 
legfontosabb eleme.

3 energiafokozat 
A 3 különböző energiamóddal az 
autonómia új szintje érhető el. 
Állítsa be az energiaszintet az 
optimális tisztítási teljesítmény 
vagy az akkumulátor optimális 
önállósága érdekében.

Power szőnyegkefe fej
A tökéletes mélytisztítás 
érdekében válassza a 
motoros szőnyegkefét, 
amellyel a szőnyegek 
tisztítása könnyedén 
megoldható.

HEPA H13 Filter 
Fokozza a szűrést kórházi 
osztályra az 5 csillagos 
beltéri levegőminőség 
érdekében (IAQ).

Könnyű padlókefe fej
A rendkívül könnyű padlókefe 
átsiklik a kemény padlón és az 
alacsony szálú szőnyegen az 
erőfeszítés nélküli, könnyed 
tisztítás érdekében.
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Opcionális tartozékok:

Szállodaipar BSC Egészségügy Éttermek

Modell5 Cikkszám

TASKI AERO UP (with floor tool) 7524776

TASKI Li-Ion battery 36 V 6 Ah 7524166
TASKI Battery Charger Set Euro 7524168
TASKI AERO UP Power Brush Head (optional) 7524777
TASKI AERO UP Fleece Filter Bag 7524778
TASKI AERO UP HEPA H13 Filter 7524779




