
 

 

 

 

Taski Ergodisc HD (heavy duty) 

saktegående enbørstemaskin for tøffe jobber 

 
 

Egenskaper 
 Effektiv 

 Robust 

 Ergonomisk 

 Enkel 
 

Effektiv 
Et stivt metallchassis, økt maskinvekt og en ekstremt kraftig motor 
leverer glimrende mekanisk skrubbeeffekt. Ideell for tøffe 
oppgaver, som fjerning av flere lag polish, krystallisering og 
trebehandling. Taski Ergodisc HD leverer klassens beste 
effektivitet. Den lave høyden på børstehus og motor muliggjør 
rengjøring under ting som står i veien, mens børstehastigheten på 
150 omdreininger/min gir en jevn overflate, og reduserer sprut fra 
rengjøringsløsnningen. 
 

 Robust 
Maskinenes røffe konstruksjon og solide motor gjør maskinen 
svært robust og holdbar. Kraftoverføringen som skjer via et 
planetgir krever svært lite vedlikehold, og fjerner potensielle 
problemer med slitasje eller løsnede drivreimrer. 
 

Ergonomisk 
Samtidig som den setter standard for effektivitet, bedrer maskinen 
også operatørens arbeidsforhold gjennom en rekke unike trekk. 
Det anatomisk utformede og høydejusterbare håndtaket gir en unik 
beskyttelse for hånden. Kombinert med lavt vibrasjonsnivå og lite 
støy, muliggjør dette arbeid i lang tid uten at operatøren blir trøtt. 
 

Enkel 
Transport og lagring av maskinen er veldig enkelt, takket være 
store, myke hjul, nedbrettbart håndtak og muligheten for å fjerne 
ekstraloddet. Bruk av tilbehør krever ikke verktøy, noe som 
reduserer opplæringsbehovet til et minimum. 

 

 

 



 

 

 

 
 

Tekniske data 
 
Beskrivelse 
 

Børstebredde    17” (43 cm) 
Hastighet    150 omdr/min 
Motor     230V/50Hz 
Effekt (nominell)   1,1 kW 
Vekt    54 kg 
Tilleggsvekt (valgfri)  10 kg 
Kabellengde    15 m 
 

Motorhøyde   35 cm 
Høyde av børstehus 8 cm 
Beskyttelsesklasse  II 
Godkjenninger   CB-Protocol 
Lydnivå   65 dB(A) 
Maskinchassis  Støpt aluminium 
Kraftoverføring  Planetgir 

 

Maskin, utstyr og tilbehør 
 
Varenummer  Beskrivelse      

3375    Taski Ergodisc HD komplett 
7518198  Taski Ergodisc HD 
7518579  Ergodisc HD lodd 
5487    Low-speed føringsskive 
5490    Skurebørste standard 
5492    Skurebørste hard 
5492    Skurebørste myk 
7706    Taski Twister pad rød 
7707    Taski Twister pad hvit 
7708    Taski Twister pad gul 
7709    Taski Twister pad grønn 
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