
TASKI® 
ergodisc HD

Mycket kraftfull golvvårdsmaskin

Fördelar med TASKI ergodisc HD:
• Högeffektiv
• Kraftfull
• Ergonomisk
• Mångsidig

Högeffektiv
Kraftigt metallchassi, ökad vikt och en extremt kraftfull motor som ger 
ett enastående skurresultat. Idealisk för tunga applikationer, såsom 
polishborttagning, slipning och kristallisering av stengolv eller trägolv. 
TASKI ergodisc HD är bäst i klassen på effektivitet. Den låga höjden över 
skurhuvudet och motorn tillåter rengöring under skrivbord, hyllor mm, 
medan borstens varvtal på endast 150 varv per minut ger ett mycket 
jämnt skurresultat som minimerar risken för stänk av rengöringslösning.

Kraftfull
Maskinen är konstruerad för att tåla mycket tuffa rengöringsuppgifter. 
Kraftöverföringen är en planetväxel som kräver väldigt lite underhåll 
och eliminerar problem med slirande drivremmar. Genom användningen 
av högteknologiskt material i samtliga komponenter ökar maskinens 
livslängd samtidigt som service- och reparationskostnader minskar.

Ergonomisk
Maskinen är utrustad med ett ergonomiskt utformat körhandtag som 
är justerbart i olika höjdlägen. Den har dessutom ett unikt handskydd/ 
vibrationsdämpare som minimerar handskador och ger mycket låga 
vibrationer i körhandtaget. Tillsammans gör detta att maskinen förbättrar 
operatörens arbetsförhållanden väsentligt. 

Mångsidighet
Transport och förvaring av maskinen är mycket enkel tack vare de stora 
hjulen, ett fällbart handtag och möjlighet att ta bort den extra vikten. 
Montering av tillbehör kräver inga verktyg och i och med det reduceras 
även behovet av operatörsutbildning.
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TASKI® ergodisc HD
Teknisk data

Arbetsbredd 43 cm Höjd ovan motorhus 35 cm

Varvtal 150 RPM Höjd ovan skurhuvud  8 cm

Strömstyrka 230 V/50 Hz Säkerhetsklass II

Effekt 1,1 kW Godkännande CB-Protocol

Vikt 54 kg Ljudnivå 65 dB(A)

Tillval: extra vikt 10 kg Maskinchassi Gjuten aluminium

Kabellängd 15 m Kraftöverföring Planetväxel

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

Modell Artikelnummer

TASKI ergodisc HD 7518199

Tillbehör Artikelnummer

Extra vikt 10 kg till ergodisc HD 7518579

Rondellhållare 8504410

Skurborste 43 cm 8504750

Skurborste mjuk, nylon (betong) 43 cm 8504800

Skurborste hård, nylongrit 43. ED 165/duo & HD 8504780 

Vattentank ED 165/duo & HD 8504390

Övriga fördelar

Den löstagbara vattentanken kan på ett kontrollerat sätt sprida ut rengöringslösningen i mitten av skurborsten, vilket reducerar risken för 
stänk på socklar mm. Det gör rengöringen enkel och effektiv.
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