TASKI® vacumat 12 / 22
Stof-en waterzuiger op netstroom

TASKI vacumat 12 / 22 biedt u:
``Maximale flexibiliteit
``Echte veelzijdigheid
``Verhoogde productiviteit
``Stevigheid en duurzaamheid

Maximale flexibiliteit
``Met behulp van optioneel monteerbare accessoires kan van de waterzuiger

eenvoudig een stofzuiger gemaakt worden. Een multifunctionele machine
die tevens gebruikt kan worden voor het zuigen van zachte en harde vloeren.

Echte veelzijdigheid
``Dankzij de veelzijdige accessoires kan de machine gebruikt worden voor basis-

reiniging in combinatie met een TASKI éénschijfsmachine, voor het opzuigen
van water of voor dagelijkse reiniging.

Verhoogde productiviteit
``De combinatie van een grote zuigkracht, een perfecte wendbaarheid en een

grote ketel verhogen de productiviteit tijdens gebruik.

Stevigheid en duurzaamheid
TASKI vacumat 12

``Een speciaal ontworpen mechanisch vlottersysteem met een

tweevoudigfilter zorgt voor een dubbele bescherming van de motor en
een aanzienlijke verlenging van de levensduur van de machine. De ketel is
chemicaliën- en schokbestendig en staat garant voor duurzaamheid.

TASKI® vacumat 12 / 22

Technical Data
Description

TASKI vacumat 12

TASKI vacumat 22

Ketelinhoud: nat

12 l

22 l

Ketelinhoud: droog

18 l

28 l

Gewicht met kabel

10 kg

10,5 kg

Geluidsniveau

64 dB(A)

64 dB(A)

Opgenomen vermogen

1,000 W

1,000 W

Vacuüm

22 kPa

22 kPa

Luchtverplaatsing

60 l/s

60 l/s

Afmetingen (LxBxH)

39x55x44 cm

39x63x44 cm

Kabellengte

10 m

10 m

Lengte zuigslang

2,2 m

2,2 m

Aantal zwenkwielen

5

5

Diameter zwenkwielen

5 cm

5 cm

Elektrische beschermingsklasse

II

II

Goedkeuringen

SEV, ÖVE, TÜV

SEV, ÖVE, TÜV

TASKI vacumat 12 / 22
Model

Artikelnummer

TASKI vacumat 12 (incl. handzuigset) (230V/50Hz)

A100965

TASKI vacumat 22 (incl. handzuigset) (230V/50Hz)

A100970

Accessoires
Omschrijving

Artikelnummer

Omschrijving

Artikelnummer

Handzuigset TASKI vacumat 12 / 22

8504470

Filterdoek tbv droogzuigen

4089080

Waterzuigmond met vaste lamellen

8500490

Dubbelfilter stofzak papier (10 st)

7514888 / 8504940

Filterkorf tbv droogzuigen

4103280

Stofzak katoen (per stuk)

8505330
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