
 

 

 

TASKI® ergodisc 200 

Alacsony sebességű egytárcsás súrológép költséghatékony, normál 

sebességű tisztításhoz 
 

Fő jellemzők 

-Ergonomikus 

-Biztonságos 

-Egyszerű 

-Sokoldalú 

 

Az ergodisc 200 különösen alkalmas a következő feladatok elvégzésére:  

- nedves súrolás - alaptisztítás - fényesítés - spray-tisztítás 

 - samponos tisztítás 

 

Ergonomikus 

A munkakörülmények javítása növeli a dolgozók hatékonyságát a következő 

jellemzők segítségével: 

-Anatómiailag kialakított markolat 

-Állítható magasságú kezelőrúd 

-Alacsony vibrációs szint 

-Csendes működés 

-Nyugodt indulás 

 

Biztonságos 

A következő jellemzők segítségével biztonságosabbá teszi a munkát: 

-Zárt kezelőrész által biztosított kézvédelem 

-Kettős szigetelésnek köszönhető, magas fokú elektromos védelem 

-Kettős biztonsági zár 

 

Egyszerű 

Egyszerű használata tovább növeli a hatékonyságot. 

- Egyszerűen betanítás és kezelés 

- Egyszerűen, szerszámok használata nélkül csatlakoztatható kiegészítők 

- Egyszerűen tárolható és szállítható, a lehajtható kezelőkarnek és a készülék mozdításra alkalmas súlyának 

köszönhetően. 

 

Sokoldalú 

Többféleképpen használható, költséghatékony gép: 

- Különféle tisztítási feladatok elvégzésére alkalmas 

- A kiegészítők teljes köre elérhető



 

TASKI ergodisc 200 termékspecifikációk 

 

Műszaki adatok 

Leírás  
Munkaszélesség   43 cm (17 inch)  
Sebessége    200 rpm  
Súlya     34 kg  
Motor magassága   29.5 cm  
Névleges fogyasztás  800 W  
Elérhetı áram    230 V / 50 Hz 120 V / 60 Hz 
Kábel hossza   15 m 
Zajszint    57 dB(A) 
Védelmi osztály   II 
Jóváhagyás   CE/CB Test cert / ÖVE/SEV 
 
Modell     Cikkszám 
TASKI ergodisc  200 
 
 
Kiegészít ık 
 
Leírás    Cikkszám 
Vezetıtányér 43cm   8504410 
Súrolókefe 43cm    8504750 
Víztartály    8504390 
Fröccsenés védelem   8504680 
Adagolóegység, mechanikus  8504370 
 

Kérésre más kiegészítőkről, kefékről, padtányérokról és pad-ekről is tájékoztatást nyújtunk. 

 

 

További jellemzők 

Fröccsenésgátló: Spray-tisztítás esetén a gumiszoknya fröccsenésgátlóként is működik. 

Víztartály: A legmegfelelőbb kiegészítő nedves súrolás és mélytisztítás esetén. A tartály tökéletesen illeszkedik a 

gépre, széles töltőnyílása könnyű feltöltést biztosít. 

Nagy munkabírás: A TASKI ergodisc az egytárcsás súrológépek innovatív családját jelenti. A géphez használt 

legmodernebb anyagoknak köszönhetően a TASKI gépek jól terhelhetőek, elnyelik a rázkódást, hosszabb 

élettartammal rendelkeznek és alacsony a szervizelési költségük. Minden TASKI ergodisc gép 2 éves garanciával 

kapható. 
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