TASKI® ergodisc
2000

Ultra-high-speed polermaskin med
dammkontroll för dammfri polering
Fördelar
• Enastående produktivitet
• Ergonomisk körning
• Enkel att använda
Hög produktivitet
TASKI ergodisc 2000 ger skinande blanka golv på samtliga hårda
golv såsom sten, plast, linoleum och gummi mm. Enkel att köra med
ultrahögt varvtal som ger blanka, lättstädade golv på en bråkdel av tiden
jämfört med standardmaskiner. Unik dammkontroll som är ett resultat
av vår innovativa luftflödesteknik. Systemet ger dessutom förbättrad
luftkvalitet och bättre resultat vid polering tack vare att kvarvarande
dammrestprodukter i rondellen elimineras. Normalt påverkar det
glansen på golvytan. Den låga ljudnivån gör det även möjligt att använda
maskinen under dagtid.
Ergonomisk körning
Säkrare körning förbättrar produktiviteten genom:
• Anatomiskt utformat körhandtag
• Justerbart körhandtag
• Låg vibrationsnivå
• Låg ljudnivå
Enkel att använda
• Utbildning och iordningställande av maskinen är mycket enkel, tack
vare att maskinen är självförklarande
• Förvaring och transport underlättas tack vare fällbart körhandtag
• Självjusterande rondelltryck, ingen manuell justering krävs

TASKI® ergodisc 2000
Teknisk data
Arbetsbredd

50 cm (20”)

Strömstyrka

230 V/50 Hz

Varvtal

2000 rpm

Kabellängd

25 m

Vikt

50 kg

Ljunivå

70 dB(A)

Höjd ovan motor

23 cm (9”)

Skyddsklass

IPX 0

Strömförbrukning

1500 W

Godkännande

CE/CB Test cert/CSA

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

Modell

Artikelnummer

TASKI ergodisc 2000

7519535

Tillbehör

Artikelnummer

Fleezepåse (dammpåse) ergodisc 2000

7521297

Dammlist

4129528

Önskas fler tillbehör: tex rondeller mm kontakta gärna vår kundtjänst

Övriga fördelar
Rondelltryck: Tack vare maskinens flexrondellhållare får man alltid ett konstant tryck mot golvet. Det gör att man med fördel även kan polera
ojämna golv.
TASKI ergodisc 2000 är, precis som alla TASKI-maskiner, konstruerad för att hålla länge. Den är byggd av material med hög hållbarhet, vilket
minskar både driftstörningar och reparationskostnader.
Samtliga ergodisc-maskiner har 2 års garanti.
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