
TASKI®  
vacumat 22T

Nätansluten våt-/dammsugare

TASKI vacumat 22T ger dig:
• Ökad avverkningsgrad
• Perfekt uppsugning
• Ergonomisk hantering
• Driftsäkerhet

Ökad avverkningsgrad
Medelstora och stora golvytor rengörs tre gånger snabbare än med 
traditionell handrörsutrustning. Tillsammans med TASKI ergodisc 
ökar avverkningsgraden för uppskurning avsevärt. Detta ger 
kostnadsbesparingar samt ökad bekvämlighet för maskinskötaren.

kostnadsbesparingar
Fixomat frontmunstycke säkerställer perfekt uppsugning av vätskor och 
efterlämnar ett rent och torrt golv. För uppsugning av spill, sugning på 
små ytor eller något annat kundspecifikt problem, kan maskinen utrustas 
med en mängd olika tillbehör för våt eller torr uppsugning.

Ergonomisk hantering
Tippvagnen och det bekväma handtaget på behållaren gör tömningen 
bekväm och ergonomisk. Det justerbara körhandtaget är ergonomiskt 
utformat för bekväm transport under arbetet.

Robust and pålitlig
Ett speciellt konstruerat mekaniskt flottörsystem med dubbla filter 
säkerställer att sugmotorn skyddas från väta och fukt och därmed får 
lång livslängd. Behållaren, som är slagtålig och tål de flesta kemikalier, 
tillsammans med den robusta vagnen gör att hela maskinen blir mycket 
driftsäker även under tuffa förhållanden. 
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Teknisk Data

Behållare, rymd: vätska 22 L Måttuppgifter (LxWxH) 68x53x93 cm

Behållare, rymd: damm 28 L Kabellängd 15 m

Behållare rymd 45 L Hjul 2

Sugmunstycke, bredd 64 cm Hjul diameter 200 mm

Vikt med kabel 19 kg Länkhjul 2

Ljudnivå 64 dB(A) Länkhjul diameter 75 mm 

Effekt 1000 W Skyddsklass II

Vakuum 22 kPa Godkännande SEV, ÖVE, TÜV, CSA

Luftflöde 60 l/s

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

Modell Artikelnummer

TASKI vacumat 22T (utan Fixomat) (230V/50hz) 8004561
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TASKI® vacumat 22T

Tillbehör Artikelnummer

Fixomat frontmunstycke 8505420

Sugslang 3 m 5861710

Sugrör 8500380

Vattenmunstycke, metall, räfflade blad, proffs 8500490

Vinkelkoppling (ett måste till proffsmunstycket) 8500440

Vattenmunstycke plast 8502390

Tillbehör set för dammsugning 8504930

Fler tillbehör Se maskinprislistan


