
TASKI® 
ergodisc omni

High speed golvvårdsmaskin –  
omnisystemet

TASKI ergodisc omni erbjuder:
• Ett komplett rengörings- och underhållssystem
• Mångsidighet
• Ergonomi
• Säkerhet

Ett komplett rengörings- och underhållssystem:
1 maskin, 2 kemprodukter och 3 rondeller ger ett unikt, snabbt, effektivt 
och mer hanterbart golvvårdssystem. Systemet reducerar kostnaderna 
för rengöring och underhåll. Kostnadsreduceringen kommer från 
ökad m2-kapacitet: jämfört med traditionell sprayrengöring/-polering 
är besparingen upp till 40 %!

Mångsidighet
TASKI ergodisc omni kombinerar high speed (900 varv/min) med högt 
rondelltryck. Dessa egenskaper i kombination med rondeller och kem gör 
att maskinen kan användas både för grovrengöring, polering och dagligt 
underhåll. Maskinens unika rörelsemönster gör den bekväm att köra även 
på trånga, möblerade ytor.

Ergonomi: 
Lättsammare arbetsmoment ökar produktiviteten genom:
• Anatomiskt utformat handgrepp och justerbart skaft
• Minimala vibrationer
• Låg ljudnivå
• Mjukstart

Säkerhet: 
Genom:
• Skydd för händerna genom det “stängda” handtaget
• Hög elsäkerhet tack vare dubbelisolering
• Dubbla säkerhetsspärrar
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Teknisk data

Arbetsbredd 43 cm Spänning 220/230 V/50 Hz

Rondellhastighet 900 varv/min Nätkabellängd 15 m

Vikt 42 kg Ljudnivå 60 dB(A)

Höjd över motorkåpa 41,5 cm Skyddsklass I

Effekt 1400 W Godkännande v CE, TÜV

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

3 enkla steg för rena, blanka golv

Omnisystemet hjälper dig att förlänga livstiden på polishen genom att öka tiden mellan uppskurningarna. Systemet kan med fördel också 
användas på vattenkänsliga golv eller golv där man inte vill lägga polish.

Steg 1: Djuprengöring

Förbered golvet för underhållsprogrammet genom att använda TASKI ergodisc omni i kombination med Jontec Strip och blå rondell för 
att ta bort repor, inbakad smuts och vax från tidigare underhåll. Den lösgjorda smutsen tas upp i rondellen. Detta moment genomförs 
varje dag till dess att golvet är rent. Omnisystemet är perfekt på på ytor som inte kan stängas av.

Steg 2: Daglig rengöring och underhåll

För daglig rengöring och underhåll används TASKI ergodisc omni i kombination med Jontec Restore och röd rondell. Tack vare 
kombinationen av vax och rengöringsmedel avlägsnar Jontec Restore smutsen effektivt och lämnar kvar en skyddande film på golvet. 
Den röda rondellen polerar golvet till en sidenblank yta. För extra glans använd en polerrondell.

Steg 3: Mellanrengöring

Smuts och beläggningar uppstår med tiden. När golvstandarden sjunkit under acceptabel nivå repeterar man djuprengöringsmomenten 
eller använder Jontec Strip och röd rondell för att ta bort klackmärken och repor. Därefter börjar man med steg 2 igen.
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