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TASKI AQUAMAT
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Vnr. 4979 4929

Børstebredde - -

Børstehastighet - -

Børstejustering - -

Rentvannstank 10 l 22 l

Skittenvannstank 10 l 18 l

Undertrykk 18 kPa 22  kPa

Maks luftgjennomstrømning 41 l/s 47  l/s

Lengde sugeslange - -

Størrelse l38 x b38 x h60 cm l80 x b38 x h72 cm

Maskinvekt netto / klar til bruk - / 12 kg - / 25 kg

Lydnivå 66 dB (A) 66 dB (A)

Strøm - -

Effekt 900 W 1050 W

Spenning - -

Beskyttelsesklasse - -

Godkjenninger - -

TASKI PROCARPET
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Pålitelig med høy ytelse
Taski Procarpet er utviklet med den same pålitelighet 
som kjennetegner alle våre gulvmaskiner. Taski har 
utviklet maskinen ved bruk av sin ekspertise i oppsugste-
knologi og renholdskjemi. Dette gir tepperengjøring med 
høy ytelse og glimrende resultat.

Fleksibel bruk
Taski Procarpet lar renholderen velge rengjøringsmetode 
avhengig av behov, tilgjengelighet av gulvet og tilsmuss-
ingsgrad. Maskinen kan brukes til grundig dyprens* 
eller rehabilitering. I tillegg kan den brukes til periodisk 
hurtigrens** sammen med vår nye børste og vår spesial-
formulerte Taski Tapi Shampoo.

Lavere totalkostnad
Maskinen gir god kontroll med ulike tepperengjøring-
saktiviteter. Jevnlig hurtigrens bidrar til å forlenge tiden 
mellom hver dyprens, noe som gjør at teppene ser bedre 
ut i lengre tid. Hurtigrens kan utføres innenfor rammen 
av daglig renhold, uten lange tørketider.

Lett og enkel å bruke
Maskinen kan veksle mellom hurtigrens og dyprens ved 
bytte av kjemi, børste og ved å skru på en knapp. Det per-
fekte balansepunktet gir arbeid med minimal ergonomisk 
belastning, også ved lange arbeidsdager. Et utvalg av 
tilbehør gir mulighet til å nå mindre tilgjenglige steder, 
samt renhold av tekstile møbelflater. 

* Ekstraksjonsrens/Extraction Cleaning = tradisjonell tepperens

** Innkapsling/Encapsulation Cleaning = ”tørrshamponering”

Tilbehør Procarpet 30 & 45

Vnr. 7512446 Taski rør-munnstykke harde gulv

Vnr. 8505170 Procarpet sugeslange

Vnr. 8502830 Taski fylleslange univkobl

Vnr. 8505150 Procarpet møbelmunnstykke

Vnr. 8505160 Procarpet stdpk oppsug

Tilbehør Procarpet 30     

Vnr. 7522309 Taski procarpet 30 (EURO),  

   inkl. tappeslange og vedlikeholdsverktøy

Vnr. 7522313 Procarpet 30 std børste

Vnr. 7522973 Procarpet 30 encap børste

Tilbehør Procarpet 45

Vnr. 7522027 Taski procarpet 45 (EURO),  

   inkl. tappeslange og vedlikeholdsverktøy

Vnr. 7522181 Procarpet 45 std børste

Vnr. 7522972 Procarpet 45 encap børste

 30 45

Vnr. 7522309K 7522027K

Ytelse (dyprens) 200 m²/t 300 m²/t

Ytelse (hurtigrens) 405 m²/t 445 m²/t

Børstehastighet 1000 omdr/min 1000 omdr/min

Arbeidsbredde 38 cm 45 cm

Rentvannstank 30 l 45 l

Skttenvannstank 30 l 45 l

Undertrykk  25 kPa 25 kPa

Maks luftgjennomstrømning 54 l/s 54 l/s

Kabelengde 15 m 15 m

Størrelse l109 x b47 x h94 cm l82 x b56 x h86 cm

Maskinvekt netto 52 kg 55 kg

Lydnivå <70 dB(A) <70 dB(A)

Børstemotor 650 W 650 W

Sugemotor 1000 W 1000 W

Spenning 230V/50Hz 230V/50Hz 

Børstetrykk 10–17 kg 10–17 kg




