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Fő tulajdonságok: 
  Hatékonyság
  Erős felépítés
  Ergonomia
  Egyszerűség

Hatékonyság
A merev, fém váz, a megnövelt gépsúly és a rendkívül erőteljes motor 
kiváló súroló tevékenységet tesz lehetővé. Ideális nagy teljesítményű 
alkalmazásokhoz, úgy mint csiszolás, márvány kristalizálás vagy parketta 
tisztítás, a TASKI ergodisc HD maximális hatékonyságot biztosít. A kefe borítás 
és a motor kis magassága lehetővé teszi az akadályok alatti takarítást is – míg 
a kefe sebesség állandóan 150 rpm minden típusú felületen és csökken a 
tisztítóoldat kifröccsenésének kockázata.

Erős felépítés
A gép erős szerkezete és a nagy nyomatékú motor teszi a gépet igazán 
erőteljessé és tartóssá. Az erőteljes szerkezet kevés karbantartást igényel, 
csökkenti a szíjak elhasználódását vagy szétcsúszását.    

Ergonomia
A hatékonyságot tekintve a gép számos egyedülálló tulajdonsága mellett a 
kezelőnek is jobb munkakörülményeket biztosít. Az anatómiailag kialakított és 
állítható magasságú irányító kar egyedi kézvédelmet biztosít. A vibrációs szint és 
a csökkentett zajkibocsátásnak köszönhetően a gépkezelő hosszú munkaidőt is 
el tud végezni fáradtság nélkül.

Egyszerűség
A nagy méretű kerekeknek, a lehajtható irányító karnak és a levehető súlynak 
köszönhetően a gép szállítása és tárolása nagyon egyszerű. A
kiegészítők felhelyezése nem igényel külön eszközöket. Ennek köszönhetően 
minimális tréning szükséges a gépkezelőnek.

www.diversey.com 16621 hu 06/13

TASKI® ergodisc HD
Alacsony sebességű, nagy teljesítményű egytárcsás 
súrológép
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TASKI ergodisc HD 

Műszaki adatok

Átmérő 43cm

Sebesség 150 RPM

Motor 230V/50Hz

Névleges fogyasztás 1.1 kW

Súly 54 kg

Opcionális: levehető súly 10kg

Kábel hossza 15 méter

Kiegészítők / Tartozékok

Terméknév Cikkszám

Extra, levehető 10 kg-os súly az ergodisc HD-hoz 7518579

Vezetőtányér 43 cm 8504410

Súrolókefe 43 cm 8504750

Súrolókefe puha 43 cm 8504800

Súrolókefe durva 43 cm 8504780

Mosószertartály 8504390

Vezetőtányér facsiszoláshoz 7510031

Vezetőtányér márvány csiszoláshoz 8505090

Vezetőtányér gyémánt csiszoló pad-hez 8503830

TASKI ergodisc HD 

Típus Cikkszám

TASKI ergodisc HD 7518199

További tulajdonságok

A felszerelhő víztartály lehetővé teszi a tisztító oldat adagolását a keferendszeren keresztül. Ezáltal minimális a kifröccsenés esélye.

Motor magassága 35 cm

Kefe borítás magassága  8 cm

Érintésvédelmi osztály II

Teszt tanúsítvány CB-Protocol

Zajszint 65 dB(A)

Gépház/váz             Alumínium
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