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TASKI DORSALINO – HØYEFFEKTIV RYGGSTØVSUGER

DORSALINO

DORSALINO

Vnr. 5061

Bredde munnstykke -

Kapasitet støvpose 4,7 l

Posetype -

Filtrering -

Mulighet for Hepafilter -

Børstehastighet -

Børstejustering -

Tankkapasitet vannsuging 22 l

Tankkapasitet støvsuging 22 l

Tankvolum 45 l

Undertrykk 21,5 kPa

Maks luftgjennomstrømning 47 l/s

Lengde sugeslange 2,2 m

Størrelse l30 x b32 x h52 cm

Diameter faste hjul -

Diameter svinghjul -

Maskinvekt netto / klar til bruk - / 5,4 kg

Lydnivå 70 dB (A)

Strøm Kabel, 15 m

Effekt 900 W

Spenning

Beskyttelsesklasse II

Godkjenninger ÖVE

Med det rikholdige utvalg av tilbehør kan vacumater brukes 
til mange forskjellige oppgaver. Enten som vannsuger i 
forbindelse med opp skuring, ved vannlekkasjer eller til 
daglig rengjøring. Med tilleggsutstyr som trappesett og 
vertica kan maskinene enkelt brukes i trapper og/eller på 
vertikale flater som vinduer og vegger.

Ved å montere støvsugersettet (tilleggsutstyr) kan vacumatene 
enkelt gjøres om til støvsugere. Dette gjør maskinene multi-
funksjonelle og ideelle for både vann- og støvsuging på såvel 
myke som harde gulv.

Stor sugekraft kombinert med enkel og stabil manøvrerings-
evne og stor tankkapasitet øker effektiviteten på arbeidet.

Det mekaniske flottørsystemet med dualfilter gir dobbelt 
beskyttelse for sugemotoren og øker tids intervallet mellom 
service og ettersyn. Tanken er i slagsikkert plastmateriale 
og tåler de fleste kjemikalier. Det sikrer lang levetid på 
maskinene.

TASKI VACUMAT
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VACUMAT 12 VACUMAT 22

Vnr. 5151 5429

Bredde munnstykke - -

Kapasitet støvpose - -

Posetype - -

Filtrering - -

Mulighet for Hepafilter - -

Børstehastighet - -

Børstejustering - -

Tankkapasitet vannsuging - -

Tankkapasitet støvsuging - -

Tankvolum 12 l 22 l

Undertrykk 22 kPa 22 kPa

Maks luftgjennomstrømning 60 l/s 60 l/s

Lengde sugeslange 2,2 m 2,2 m

Diameter faste hjul - -

Diameter svinghjul - -

Størrelse l39 x b55 x h44 cm l39 x b63 x h44 cm

Maskinvekt netto / klar til bruk - / 10 kg - / 10,5 kg

Lydnivå 64 dB (A) 64 dB (A)

Strøm Kabel, 10 m Kabel, 10 m

Effekt 1000 W 1000 W

Spenning - -

Beskyttelsesklasse II II

Godkjenninger SEV / ÖVE SEV / ÖVE

Tilbehør :

Vnr. 5146 Premium tilbehør for våtsuging

Vnr. 5145 Standard tilbehør for våtsuging

Vnr. 2062 Vannsugemunnstykke i metall

Vnr. 4537 Vannsugemunnstykke i plast

Vnr. 4802 Sugeslange, 2 m

Vnr. 2056 Sugerør med bøy

Vnr. 5149 Trappetilbehør inkl. 6 m slange

Vnr. 4009 Taski vertica

Vnr. 5148 Standard tilbehør støvsuging Vacumat 12

Vnr. 5428 Standard tilbehør støvsuging Vacumat 22




