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TASKI Swingo 350 E
Küçük alanlara uygun, elektrikli kombine yer yıkama makinesi
•  Mükemmel temizlik performansı
•  Erişimi zor noktalarda kolay temizlik
•  Kolay ve ergonomik kullanım
•  Kolay depolama
•  1140 m² teorik/350 m² pratik temizleme performansı

ÜrÜn Kodu PaKet
70022967 46 kg

TASKI Swingo 455 E
Küçük alanlara uygun, elektrikli kombine yer yıkama makinesi
•  Erişilmez yıkama performansı
•  Üstün manevra yeteneği
•  Kolay ve ergonomik kullanım
•  1290 m² teorik/650 m² pratik temizleme kapasitesi
•  Kolay bakım

ÜrÜn Kodu PaKet
70022942 90 kg

TASKI Swingo 455 BMS
Küçük alanlara uygun, akülü kombine yer yıkama makinesi
•  Erişilmez yıkama performansı
•  Üstün manevra yeteneği
•  Kolay ve ergonomik kullanım
•  Kolay bakım
•  1290 m² teorik/650 m² pratik temizleme kapasitesi

ÜrÜn Kodu PaKet
70022943 120 kg

TASKI Swingo 755 E
Orta büyüklükteki alanlara uygun, elektrikli kombine yer yıkama makinesi
•  Mükemmel temizlik performansı
•  Artırılmış verimlilik ve hareket kabiliyeti
•  Kolay ve ergonomik kullanım
•  Basit ve kolay bakım imkanı
•  1720 m² teorik/750 m² pratik temizleme kapasitesi

ÜrÜn Kodu PaKet
70022752 130 kg

TASKI Swingo 755 BMS Eco
Orta büyüklükteki alanlara uygun, akülü kombine yer yıkama makinesi
•  Yeni silici başlıkları ile mükemmel temizlik performansı
•  Güvenli ve ergonomik kullanım kolu
•  Artırılmış tank kapasitesi ile yüksek verimlilik
•  1720 m² teorik/750 m² pratik temizleme kapasitesi
•  2,5 saate kadar çalışma süresi

ÜrÜn Kodu PaKet
70022682 155 kg

TASKI Swingo 1255 E
Orta büyüklükteki alanlara uygun, elektrikli kombine yer yıkama 
makinesi
•  Mükemmel temizlik performansı
•  Güvenli ve ergonomik kullanım kolu
•  Üstün manevra yeteneği
•  Basit ve kolay bakım imkanı
•  2000 m² teorik/1250 m² pratik temizleme kapasitesi

ÜrÜn Kodu PaKet
70022803 155 kg

TASKI Swingo 1255 BMS
Orta büyüklükteki alanlara uygun, akülü kombine yer yıkama makinesi
•  Mükemmel temizlik performansı
•  Kolay kullanım ve bakım imkanı
•  %40’a kadar solüsyon tasarrufu sağlayan Intelliflow dozaj sistemi
•  3,5 saate kadar çalışma süresi
•  2475 m² teorik/1250 m² pratik temizleme kapasitesi

ÜrÜn Kodu PaKet
70022794 260 kg

TASKI Swingo 1650 BMS
Geniş alanlara uygun, akülü kombine yer yıkama makinesi
•  Mükemmel temizlik performansı ve anında kuru zeminler
•  Membran tank yapısı ile daha fazla temiz/kirli su hacmi
•  5 saate kadar çalışma süresi
•  %40’a kadar solüsyon tasarrufu sağlayan Intelliflow dozaj sistemi
•  3200 m² teorik/1650 m² pratik temizleme kapasitesi

ÜrÜn Kodu PaKet
70022442 330 kg

   Kombine Yer Yıkama Makineleri

TASKI Swingo 150 E
%99 kuruluk oranı ile dünyanın en küçük kombine yer yıkama makinesi
•  335 mm çalışma genişliği
•  Anında kuru zeminler
•  Dar alanlarda bile etkin mükemmel temizlik
•  Basit, hızlı ve ergonomik kullanım

ÜrÜn Kodu PaKet
70022632 11.70 kg

TASKI Swingo 350 BMS
Dar ve kalabalık alanlara uygun, akülü kombine yer yıkama makinesi
•  Dar alanlara kolayca erişim
•  Mükemmel temizlik performansı ve anında kuru zeminler
•  Güvenli ve kolay kullanım
•  Sağlamlık ve güvenilirlik
•  1140 m² teorik/350 m² pratik temizleme performansı

ÜrÜn Kodu PaKet
70022798 67 kg

  Bina Bakım ve Temizlik Makineleri - TASKI
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   Tek Diskli Yer Yıkama Ve Cila Makineleri

TASKI Ergodisc 165
Tek diskli yer yıkama ve cilalama makinesi
•  Uzun süre kullanım imkanı veren özel tasarım
•  Ergonomik kullanma kolu tasarımı
•  Özel tetik kilidi sayesinde güvenli kullanım
•  Köpük jeneratörü takılabilme özelliği
•  165 devir/dakika çalışma hızı

ÜrÜn Kodu PaKet
70001972 42 kg

TASKI Ergodisc Duo
Tek diskli, çift devirli yer yıkama ve cilalama makinesi
•  Uzun süre kullanım imkanı veren özel tasarım
•  Ergonomik kullanma kolu tasarımı
•  Özel tetik kilidi sayesinde güvenli kullanım
•  Köpük jeneratörü takılabilme özelliği
•  165/330 devir/dakika (çift devirli) çalışma hızı

ÜrÜn Kodu PaKet
70001970 48 kg

   Kuru Vakum Halı Temizlik Makineleri

TASKI Vento 8
Kuru tip vakum makinesi
•  ABS plastikten yapılmış çok sağlam gövde
•  Çok düşük ses seviyesi 59 dB(A)
•  17 kPa (kilopascal) emiş gücü
•  5 kademeli filtrasyon
•  Küçük/orta büyüklükteki alanlara uygun

ÜrÜn Kodu PaKet
70022113 6 kg

TASKI Vento 15
Kuru tip vakum makinesi
•  ABS plastikten yapılmış çok sağlam gövde
•  Çok düşük ses seviyesi 59 dB(A)
•  By-pass motor koruma özelliği
•  Opsiyonel Hepa filtre
•  Orta/büyük alanlara uygun

ÜrÜn Kodu PaKet
70022112 8 kg

TASKI Ergodisc 1200
1200 devir/dakika çalışma hızına sahip cila bakım makinesi
•  Uzun süre kullanım imkanı veren özel tasarım
•  Ergonomik kullanma kolu tasarımı
•  Özel tetik kilidi sayesinde güvenli kullanım
•  1200 devir/dakika çalışma hızı

ÜrÜn Kodu PaKet
70004215 42 kg

TASKI Swingo 4000
Geniş alanlara uygun binicili, akülü kombine yer yıkama makinesi
•  %40’a kadar solüsyon tasarrufu sağlayan Intelliflow dozaj sistemi
•  Çift manevra tekerleği sayesinde mükemmel manevra yeteneği
•  Patentli W-şeklindeki emici başlığı ile daha kuru zeminler
•  6,5 saate kadar çalışma süresi
•  6375 m2 teorik/4000 m2 pratik temizleme kapasitesi

ÜrÜn Kodu PaKet
70022819  760 kg

TASKI Swingo 5000
Geniş alanlara uygun binicili, akülü kombine yer yıkama makinesi
•  %40’a kadar solüsyon tasarrufu sağlayan Intelliflow dozaj sistemi
•  Çift manevra tekerleği sayesinde mükemmel manevra yeteneği
•  Patentli W-şeklindeki emici başlığı ile daha kuru zeminler
•  6,5 saate kadar çalışma süresi
•  105 cm temizleme genişliği ile 7875 m2 teorik temizleme kapasitesi

ÜrÜn Kodu PaKet
70022968  790 kg

TASKI Kuru Köpük Jeneratörü
Kuru köpük halı uygulamaları için kullanılan köpük jeneratörü
•  Halı temizliğinde güvenli kullanım imkanı sunar
•  TASKI Ergodisc 165 ve Duo modellerine uyumludur

ÜrÜn Kodu PaKet
70012406 1 adet

TASKI Swingo 2500
Geniş alanlara uygun, binicili, akülü kombine yer yıkama makinesi
•  %40’a kadar solüsyon tasarrufu sağlayan Intelliflow dozaj sistemi
•  Çift manevra tekerleği sayesinde üstün manevra yeteneği
•  Devrilmeyi engelleyen yan mahmuzlar
•  5,5 saate kadar çalışma süresi
•  5250m² teorik/2500 m² pratik temizleme kapasitesi

ÜrÜn Kodu PaKet
70022862 560 kg

TASKI Swingo XP BMS
Geniş alanlara uygun, binicili, akülü kombine yer yıkama makinesi
•  Yenilikçi Stand-On konsepti
•  Tüm kumandalara kolay erişim
•  %40’a kadar solüsyon tasarrufu sağlayan Intelliflow dozaj sistemi
•  Yenilikçi Micro-Rotating fırça sistemi, W-Şekilli vakum başlığı
•  4500 m² teorik/1750-2000 m² pratik temizleme kapasitesi

ÜrÜn Kodu PaKet
70022192 410 kg
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   Islak / Kuru Vakum Makineleri

TASKI Vacumat 22
Islak kuru vakum makinesi
•  ABS plastikten yapılmış çok sağlam gövde
•  22 kPa (kilopascal) emiş gücü
•  Özel taşıma ve kirli su boşaltma kolu
•  Düşük ses seviyesi 64 dB(A)

ÜrÜn Kodu PaKet
70003306 10.50 kg

TASKI Vacumat 44T
Islak kuru vakum makinesi
•  Özel alaşımlı paslanmaz çelik gövde
•  Çift vakum motoru
•  2x22 kPa (kilopascal) emiş gücü
•  Standart taşıyıcı trolley ve büyük tekerlekler ile kolay kullanım
•  Fixomat (opsiyonel) takılabilme özelliği

ÜrÜn Kodu PaKet
70004218 23 kg

   Püskürtme / Emme Halı Yıkama Makineleri

TASKI Aquamat 20
Püskürtme emme halı yıkama makinesi
•  22 kPa(kilopascal) vakum gücü
•  22/18 lt temiz/kirli su tankı kapasitesi
•  Dozaj ayarı sayesinde daha etkili ve verimli temizlik
•  Küçük-orta büyüklükteki halı alanların yıkanmasına uygun
•  Taski Tapi Extract halı yıkama ürünü ile kullanılması tavsiye edilir

ÜrÜn Kodu PaKet
70001798 25 kg

TASKI Aquamat 30
Fırçalı tip, püskürtme emme halı yıkama makinesi
•  29,1 kPa(kilopascal) vakum gücü
•  26/26 lt temiz/kirli su tankı kapasitesi
•  38 cm yüksekliği ayarlanabilir fırça ünitesi
•  Orta-geniş halı alanların yıkanmasına uygun
•  Taski Tapi Extract halı yıkama ürünü ile kullanılması tavsiye edilir

ÜrÜn Kodu PaKet
70004217 39 kg

   Yer Süpürme Makinesi

TASKI Balimat 45
Mekanik açık alan süpürücü
•  İki yan fırça ile 80 cm çalışma genişliği
•  40 lt çöp haznesi
•  2800 m² teorik temizleme kapasitesi

ÜrÜn Kodu PaKet
70004216 13 kg

   Kuru Köpük Halı Temizlik Makinesi

TASKI Swift 35
Kuru köpük halı yıkama makinesi
•  35 cm şampuanlama başlığı
•  80 m²/saat uygulama hızı
•  Orta/geniş alanların yıkanmasına uygun
•  Taski Tapi Shampoo ürünü ile kullanılması tavsiye edilir

ÜrÜn Kodu PaKet
70003585 28 kg

TASKI Jet 38
Fırça motorlu, kuru tip halı vakum makinesi
•  ABS plastikten yapılmış çok sağlam gövde
•  Teleskopik vakum borusu
•  Ayarlanabilir fırça yükseklik seviyesi
•  16 kPa (kilopascal) emiş gücü
•  Çok düşük ses seviyesi 69 dB

ÜrÜn Kodu PaKet
70022552 7.80 kg

TASKI Dorsalino
Sırtta taşınabilir kuru vakum makinesi
•  ABS plastikten yapılmış çok sağlam gövde
•  Sırtta taşınabilme özelliği
•  21,5 kPa (kilopascal) emiş gücü
•  By-pass motor koruma özelliği
•  Sinema vb dar alanlara uygun

ÜrÜn Kodu PaKet
70001801 5.3 kg
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