
BP15 Li-Ion permetező
Az új TASKI® BP15 Lítium-Ion permetező a bevált és egyszerű permetező technológiát ötvözi 
az új és innovatív Li-Ion akkumulátor előnyeivel. Ez a rugalmas és költséghatékony eszköz 
nagyobb területek gyors, permetezéses fertőtlenítését teszi lehetővé.

A TASKI BP15 Li-Ion permetező funkciói:

• Teljes rugalmasság és szabadság a Li-Ion akkumulátorral
• Állítható permetező funkció, 60-200 mikron között
• Egyszerű és ergonómikus kialakítás
• Kiváló minőségű svájci gyártmány
• Rozsdamentes acélcső felel a tartósságért

Teljes rugalmasság és szabadság a Li-Ion akkumulátorral
A TASKI BP15 permetezőgép a legújabb Li-Ion technológiát 
alkalmazza a műveleteket a lehető legrugalmasabbá tétele 
érdekében. Különböző területeken alkalmazható, ahol a permetezés 
fontos tényező. Négy órás üzemideje hosszú működési időt biztosít. 
A rendszer használatra kész, ideértve az akkumulátort és az 
akkumulátortöltőt is. Ezenkívül az akkumulátor része annak a globális 
CAS-rendszernek, amelynél az akkumulátor más eszközökkel is 
használható.

Állítható permetező funkció különféle fúvókákkal
A fúvóka szórófeje különféle cseppméretre állítható be. A csomagban 
kétféle fúvóka található, amelyek lehetővé teszik, hogy a készüléket a 
fertőtlenítés és / vagy általános tisztítás különböző területein lehessen 
felhasználni. A fúvókák 60 és 200 mikron közötti átmérőjű cseppeket 
permeteznek.

Egyszerű és ergonómikus kialakítás
Kapcsoljuk be, vegyük a hátunkra, és fedezzük fel a munka új 
dimenzióját. A hátizsákos, akkumulátoros permetezőgéppel bárhová 
eljuthatunk, és a beépített akkumulátor lehetővé teszi, hogy 
hihetetlenül hosszú ideig dolgozzunk újratöltés nélkül. Ráadásul a 
szerkezet könnyű és kényelmes kialakítású.
Kiváló minőségű svájci gyártmány
A Svájcban gyártott permetezőgép kiváló minőségű alkatrészek 
felhasználásával garantálja a lehető legjobb teljesítményt és a hosszú 
élettartamot. A rozsdamentes acélból készült permetezőcső és 
membránszivattyú miatt többféle vegyszerrel használható.



TASKI Sprayer BP15 Li-Ion 

 Műszaki adatok TASKI SP15
Tartály űrtartalma (L) 15
Névleges feszültség (V) 18
Állítható nyomás (Bar) 3
Akkumulátor (típus) Lithium
Akkumulátorkapacitás (AH) 2.0
Üzemidő (perc) 240
Feltöltési idő (perc) 80
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 4.5
Zajszint (dbA) <70
Szórócső típusa Rozsdamentes acél
Szórófejek száma 2
Cseppméret (mikron) 60/200
Méretek (H x SZ x M mm)  240 x 340 x 570 
Engedélyek CE
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Modell Cikkszám
TASKI Sprayer BP 15l Li-Ion incl. Bat. 7524819
TASKI Sprayer Li-Ion Battery 18V 7524820
TASKI Sprayer Charger EU 220 7524821




