
TASKI® 
ergodisc 165

Lågfartsgolvvårdsmaskin – för många olika 
rengöringsuppgifter

TASKI ergodisc 165 ger dig:
• Ergonomi
• Säkerhet
• Bekvämlighet
• Mångsidighet
TASKI ergodisc 165 är speciellt lämplig för:
• Grovrengöring 
• Uppskurning 
• Sprayrengöring
• Schamponering 
• Oljning av trägolv 
• Kristallisering

Ergonomi: 
Bekvämare arbetsställning höjer produktiviteten tack vare:
• Anatomiskt utformat handgrepp
• Bekvämt och justerbart körhandtag
• Inga vibrationer i handtaget
• Låg ljudnivå
• Mjukstart

Säkerhet: 
Erbjuder en säkrare arbetsmiljö tack vare:
• Klämskydd för händerna
• Hög elsäkerhet tack vare dubbelisolering
• Dubbla skaftspärrar

Bekvämlighet:  
Enkel användning ökar avverkningsgraden tack vare:
• Lätt att lära sig att köra
• Montera av och på tillbehör utan verktyg
• Transport och förvaring underlättas tack vare fällbart skaft och 

löstagbar extravikt

Mångsidighet:  
Många applikationer ger kostnadseffektivitet:
• Anpassad för många olika rengöringsuppdrag
• Stort sortiment av tillbehör
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TASKI® ergodisc 165

Teknisk data

Arbetsbredd 43 cm Strömstyrka 230 V/50 Hz

Varvtal 165 varv/min Kabellängd 15 m

Vikt 42 kg Ljudnivå 57 dB(A)

Höjd över motorhus 36 cm Säkerhetsklass Säkerhetsklass II

Effekt 1100 W Godkännande CE, TÜV

Ovanstående data är typiska för normal produktion och skall inte tolkas som en specifikation.

Modell Art nr:

TASKI ergodisc 165 (230 V/50 Hz) 8003850

Tillbehör Art nr:

Skurborste, standard 43 cm 8504750

Rondellhållare, standard 43 cm 8504410

Vattentank 8504390

Sprayaggregat, elektriskt 230 V 8504360

Sprayaggregat, manuellt 8504370

Stänkskydd 8504680

Övriga tillbehör

Schampoaggregat: Med schampoaggregat rengör man mattor med torrt/fuktigt skum. Fördelen är korta torktider.

Dammsugare och sugring: Kombinationen av dammsugare och sugring förhindrar dammuppvirvling i luften. Vid 
sprayrengöring fungerar sugringen som stänkskydd.

Vattentank: Bästa tillbehöret vid uppskurning och grovrengöring. Tanken passar perfekt på maskinen och är lätt att fylla på.

Robust konstruktion: TASKI ergodisc är en innovativ maskinserie som konstruerats med högteknologiska material som tål slag 
och stötar under många år.

Alla ergodisc-maskiner har 2 års garanti.


