
TASKI® 
ergodisc 1200

High Speed polermaskin – för torrpolering 
och spraypolering

TASKI ergodisc ger dig:
• Snabbhet
• Ergonomi
• Säkerhet
• Enkelhet
TASKI ergodisc 1200 är speciellt framtagen för polering och
sprayrengöring.

Utformad för hög hastighet
Ergodisc 1200 är lätt att använda och med den höga rondellhastigheten 
får du dina golv skinande rena och stegsäkra på en bråkdel av tiden. 
Tack vare framhjulet är maskinen mycket lättmanövrerad och körs i raka 
banor. Stor arbetsbredd (50 cm/20”) och anpassat rondelltryck avlägsnar 
klackmärken och repor effektivt, vilket gör TASKI ergodisc 1200 idealisk 
för stora ytor.

Ergonomi 
Du får bättre ergonomi med:
• Anatomiskt utformat handtag
• Höj- och sänkbart handtag
• Vibrationsdämpande körhandtag
• Låg ljudnivå
• Mjukstart

Säkerhet 
En säkrare arbetsmiljö får du med:
• Klämskydd för händerna
• Hög elsäkerhet med dubbel isolering
• Dubbel startspärr

Enkelhet 
Lätt att använda genom:
• Körning i raka banor
• Inga verktyg behövs för montering av tillbehör
• Ihopfällbart handtag och låg vikt gör maskinen enkel att förvara och 

transportera
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TASKI® ergodisc 1200

Teknisk data

Arbetsbredd 50 cm Strömstyrka 230 V/50 Hz

Varvtal 1200 varv/min Kabelläng 25 m

Vikt 42 kg Ljudnivå 64 dB(A)

Motorns höjd 43 cm Säkerhetsklass Skyddsklass I

Effekt 1300 W Godkännande CE, TÜV

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

Modell Art nr

TASKI ergodisc 1200 (230 V/50 Hz) 8004660

Tillbehör Art nr

Sugenhet 230 V 8504380

Sugkrage 7515818

Microfilter (5 st/förp) 8505110

En översikt över andra tillbehör, borstar, vadderade enheter och kuddar finns på begäran.

Fördelar

Sugenhet och sugring: Kombinationen av sugenheten och sugringen är en idealisk lösning för att hindra dammet från att virvla upp i luften. 
Sugringen fungerar även som stänkskydd vid spraypolering.

Ingen spraydosa att rengöra: Sprayrengöringsmedlet kan tillföras i rondellens mitt, så att hela rondellens yta kan utnyttjas. 
Maskinen är utrustad med ett elektriskt sprayaggregat som standard.

Full rondellkontakt: Flexibel rondellhållare ger ett konstant tryck och gör det lättare att använda maskinen på ojämna golv.

Robust: TASKI ergodisc är en innovativ serie singelskurmaskiner. Användandet av högteknologiska material gör TASKI ergodisc till en 
mycket tålig maskin.

Alla ergodisc-maskiner levereras med 2 års garanti.

spraydosa


