
 

 

 

Taski® Ergodisc® Duo 
Enbørstemaskin med to hastigheter- 
   To kraftige maskiner i en 
 

Egenskaper 
 Ergonomisk 

 Sikker 

 Enkel 

 Allsidig 
Ergodisc duo er særlig egnet til følgende oppgaver: 
Våtskuring, oppskuring, polering, sprayrens, 
shamponering, sliping og krystallisering av stengulv. 

 

Ergonomisk 
Bedre sikkerhet og økt produktivitet ved: 
- anatomisk utformet håndtak 
- justerbar høyde på håndtaket 
- vibrasjonsdemping av håndtaket 
- lavt lydnivå - støysvak motor 
- soft-start av børstemotor 
 

 Sikkerhet 
Tar var på sikkerheten gjennom: 
- kjørehåndtak som beskytter hendene 
- høy elektrisk beskyttelse med dobbel isolasjon 
- dobbel sikkerhetsbryter 
 

Enkel 
Enkel å betjene betyr økt produktivitet gjennom: 
- god balanse og lettfattelig betjening 
- enkel montering av tilbehør uten bruk av verktøy 
- lagring og transport med sammenleggbart håndtak 
og avtakbart lodd på 5 kg 
 

Allsidighet 
Kostnadseffektiv, multifunksjonell enbørstemaskin: 
- tilpasset mange ulike rengjøringsoppgaver 
- stort utvalg i tilbehør og utstyr 
 

 

 

 

 



 

 

 
Tekniske data 
 

Beskrivelse Ergodisc 165 

Arbeidsbredde 43 cm (17") 

Børstehastighet  165 / 330 o/min 

Vekt  48 Kg (inkl avtagbart lodd på 5 kg) 

Høyde på motor  29,5 cm 

Effekt nominell  1100 W 

Spenning  230 V / 50 HZ 

Kabellengde 15 m 

Lydnivå 57 db(A) 

Beskyttelsesklasse II 

Godkjenninger  CE 

 

Maskin, utstyr og tilbehør 
 
Varenummer  Beskrivelse      

5715    Taski Ergodisc Duo Komplett m/ to føringsskiver 
5487/5488                    Føringskive low speed/high speed 
5490               Skurebørste std 43cm 
5492                     Skurebørste myk 43 cm Ergodisk 
5491                     Skurebørste stiv 43 cm Ergodisc 
5479                     Vanntank til Taski Ergodisc 
5484                     Sugeskjørt til Taski Ergodisc 
5485                     Sprayapparat, elektrisk Taski Ergodisc 
5480                     Sugeaggregat til Taski Ergodisc 
5481                     Dobbel støvpose sugeaggregat. (10 pk) 
5482                     Mikrofilter til sugeaggregat pk a 5stk 
5483                     Hepa-filter til sugeaggregat-Ergodisc 
 

Andre egenskaper 
 

Skumgenerator: Skumgeneratoren med integrert kompressor, produserer skum for skumrensing av 
tepper. Kort tørketid gjør at området raskt kan tas i bruk etter rens. 
Sugeenhet og sugeskjørt: Kombinasjonen av sugeenhet og sugeskjørt er en ideell løsning for å 
hindre at støv virvles opp i rommet. I forbindelse med skuring og sprayrens kan skjørtet også brukes 
som sprutbeskytter. 
Vanntank: Det beste utstyret for våt skuring og grundig rengjøring. Tanken passer perfekt på 
maskinen og har en stor åpning for påfylling. 
Robust: TASKI Ergodisc er innovative enbørstemaskiner. Bruk av høyteknologiske materialer betyr 
robuste maskiner med lang levetid og lave servicekostnader. Alle Ergodisc-maskiner leveres med 2 
års garanti. 
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