
23

TASKI ERGODISK – SAKTEGÅENDE ENBØRSTEMASKINER

165 / DUO-SPEED / HD

Blanke gulv med det samme
Riktig kombinasjon av hastighet og padtrykk gir 
effektiv rensing og polering av harde gulv. Særlig 
i kombinasjon med Taski Twister pad oppnås frem-
ragende resultater på kort tid. Handy HS kan leveres 
med sprayapparat (tilleggsutstyr) for påføring av rense-/
poleringsmiddel gjennom midten av pad’en. Det forenkler 
arbeidet og hindrer uønsket ”spraytåke” i rommet.

Enkel og sikker i bruk
Handy HS maskinene er enkle i bruk. Alle kontroller 
styres fra kjørehåndtaket. Sikkerhets knappene må 
aktiveres og starthendelen må klemmes inn før førings-
skiven skal begynne å rotere. De store hjulene bak sørger 
for stabilitet under bruk og forenkler transport mellom 
arbeids sted og opp bevaringssted. Festeskruen for pad’en 
har sikkerhets lås for å hindre at pad’en skal kunne løsne 
under bruk.

God ergonomi
Håndtaket er ergonomisk utformet og høyden kan 
reguleres trinnvis for individuell tilpasning. For lagring 
og transport kan det felles helt ned slik at maskinen tar 
minimal plass. Den støysvake motoren er uten sjenanse 
for brukeren. Maskinen er godt egnet til bruk på dagtid. 
Med god vibrasjons demping kan operatøren arbeide uten 
anstrengelse i time etter time.

Bedre innemiljø
Integrert støvavsug motvirker at støvpartikler virvles opp 
i rommet. Støvet samles i en støvpose og som er er enkel 
å bytte. Støvkappen kan heves og senkes etter behov og 
den vaskbare filten i støvkappen er enkel å skifte. Med 
regelmessig bruk av Handy HS blir gulvene lettere å 
rengjøre og den ønskede glansen bevares over lengre tid. 
I tillegg kan tidkrevende arbeid til periodisk renhold kan 
utsettes i lengre tid.

HANDY HS – FREMRAGENDE HIGHSPEED MED INTEGRERT STØVAVSUG

15” / 17” / 20”

15” 17” 20”

Vnr. 3325 3326 3327

Praktisk ytelse 650 m²/t 750 m²/t 750 m²/t

Arbeidsbredde 38 cm 43 cm 50 cm

Børstehastighet 1080 o/min 1080 o/min 1080 o/min

Padtrykk 7 kg 9 kg 10 kg

Størrelse l68 x b45 x h115 cm l72 x b49 x h115 cm l78 x b56 x h115 cm

Størrelse – sammenslått l68 x b45 x h48 cm l72 x b49 x h48 cm l78 x b56 x h48 cm

Maskinvekt netto / klar til bruk - / 35 kg - / 37,5 kg - / 38,4 kg

Lydnivå 57 dB (A) 57 dB (A) 57 dB (A)

Strøm Kabel, 15 m Kabel, 15 m Kabel, 15 m

Effekt 1500 W 1500 W 1500 W

Spenning 240 V 240 V 240 V

Vibrasjonsnivå ‹ 2,5m/s² ‹ 2,5m/s² ‹ 2,5m/s²

Godkjenninger CE CE CE

Tilbehør:

Vnr. 3333 Reserve støvfilt

Vnr. 3337 Reserve støvpose, 10 stk




