
AERO BP 
AERO BP Lithium

TASKI AERO BP rugstofzuiger
licht, agile, veelzijdig



TASKI AERO BP / TASKI AERO BP  
3in1 multifunctioneel platform – rugstofzuiger, tub vacuum and blower.

Multifunctioneel - batterij of kabel stofzuigerfuncties
De krachtige en efficiente kabel versie en de ultra veelzijdige lithium batterij versie kunnen eenvoudig en snel omgezet 
worden in een ultra compacte sledestofzuiger. Verwijder eenvoudig de 4 schroeven van de rugdrager met een 
schroevendraaier. Bevestig vervolgens de 4 wielen en je hebt een slimme en stille batterij of kabel stofzuiger.

 
Multifunctioneel- batterij of kabel versie blaasfunctie
Beide modellen kunnen eenvoudig en snel veranderd worden in een handzame rugblazer. Bevestig de blaas conversieplaat 
aan de uitlaatuitgang en je hebt een blazer voor vuil zoals bladeren, papier en zelfs zand. Perfect voor seizoensvuil of 
vervuiling door guur weer. Geen aanschaf van een separate blazer bespaart op kosten.

TASKI AERO BP / TASKI AERO BP Lithium rugstofzuiger 

Die TASKI AERO brengt u:
Licht, stil en discreet
De AERO BP is perfect voor trappen, liften en entrees. De batterij versie is uitermate geschikt voor 
transport en vrijetijdssector en voor gebouwen met veel druk bezette ruimtes. Overal waar door de 
aanwezigheid van mensen, veiligheid een prioriteit is. Het lage gewicht en geluidsniveau worden bereikt 
door een slim ontwerp en het beste materiaal zonder dat de prestaties worden beinvloed of teveel 
warmte ontstaat. Een kleine stofzuiger, ingetogen kleurstelling en smal ontwerp maken het tot ultra 
discreet stofzuigen.

Comfort en ergonomie
Laag totaal gewicht is essentieel voor elke rugstofzuiger. Met slechts 4,7 kg (kabel versie) en 5,3 kg 
(batterij versie), behoort de AERO BP tot de lichtste stofzuigers die er zijn. Het slimme ontwerp en 
comfortabele draagbanden gemaakt van hi tech materialen die ook in de beste rugzakken worden 
gebruikt, levert nagenoeg perfecte gewichtsverdeling en buitengewoon draagcomfort.

Flexibiteit / Autonomie
Drie in één; rugstofzuiger, sledestofzuiger en blazer. Beide modellen kunnen eenvoudig en snel 
veranderen in een super compacte stofzuiger op wielen of een bladeren, zand of vuilblazer. Om kosten 
te besparen en flexibiliteit te verhogen worden dezelfde lithium batterij en lader gebruikt die ook voor 
de TASKI swingo 150 schrobzuigmachine wordt gebruikt.

De AERO BP heeft een werktijd van 30 minuten en herlaad in slechts 90 minuten. Extra batterijen zijn 
beschikbaar voor nog meer autonomie

Prestaties
De EU Eco Label Rating wordt bepaald door de totale prestaties. De AERO BP kabel versie scoort sterk 
met een A label. De AERO BP lithium levert een betrouwbare 22 l/sec terwijl de kabel versie een su-
perieure 30 l/sec zuigkracht levert. De optionele TASKI turbo zuigmond levert extra krachtige reinigings-
prestaties.

Transport TrappenhuizenBioscopen en theaters

Druk bezette ruimte zoals 
klaslokalen

Snelle probleemoplosserKantoor flow/spot clenaing

2Model5 Article code
TASKI AERO BP E EURO 7524493
TASKI AERO BP B Li-Ion 7524498
TASKI AERO BP B Li-Ion starter Kit EURO* 7524503
TASKI Lithium-Ionen batterij 36 V 6 Ah 7524166
TASKI batterijlader Set Euro 7524168
TASKI Aero BP wielconversie set 7524499
TASKI Aero BP Disposable fleece stofzuigerzak 10st 7524500
TASKI Aero BP motor foamfilter 7524501
TASKI AERO BP HEPA filter 8505180
TASKI Aero BP stofzuigerslang 1,5m 7524502
TASKI Aero BP blazer conversieplaat 7524574
TASKI turbo zuigmond 32mm 7524293

bestaat uit; TASKI AERO BP B Li-Ion, 1 lader en 2 batterijen



Bij Diversey zijn we pionier in ons vakgebied 
en dat zullen we altijd blijven. Onze opdracht 
is om dingen mogelijk te maken. We zorgen 
constant voor revolutionaire technologieën in 
reiniging en hygiëne waarop al onze klanten 
in al onze internationale sectoren volledig 
vertrouwen. 

Met Dr. Ilham Kadri aan het roer als president 
en CEO, en met het hoofdkantoor in 
Charlotte, North Carolina, VS, heeft Diversey 
internationaal ongeveer 9.000 mensen in 
dienst die in 2016 netto ongeveer $2,6 miljard 
hebben omgezet. 

Bezoek voor meer informatie www.TASKI.nl of 
volg ons op social media.

www.taski.com© 2018 Diversey, Inc. All Rights Reserved. LIT-70576-nl 07/18


