
MASZYNY TASKI – NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA Z MYŚLĄ O UŻYTKOWNIKU I ŚRODOWISKU NATURALNYM

Dwuosiowy system 
jezdny
Automaty Taski wyróż-

nia „lekkie” prowadzenie. Bez 
żadnego wysiłku można nimi 
dowolnie manewrować, aby do-
kładnie dotrzeć w każde miejsce. 
System podwójnych osi zapew-
nia także stabilność maszyny.
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Łatwy montaż i demontaż szczotek 
Zakładanie szczotek w automatach Taski jest bardzo proste, co sprawia, że 
w łatwy sposób możemy je czyścić oraz kontrolować stan zużycia. Wystar-

czy wsunąć szczotkę pod zespół czyszczący, opuścić nogą dźwignię i element 
szorujący jest założony. Przy demontażu, lekki ruch szczotką spowoduje odcze-
pienie od zespołu czyszczącego.

Nacisk szczotki czyszczącej
Opatentowane szczotki w maszynach Taski dostosowują się do profilu 
podłoża i dostarczają równomierny nacisk na całej swojej powierzchni, 

czego efektem jest skuteczne usuwanie wszelkich zabrudzeń.

Wytrzymałe akcesoria
Dzięki zastosowaniu najlepszych dostępnych materiałów oraz najnowo-
cześniejszych technologii, akcesoria do maszyn czyszczących marki Taski 

cechuje zdecydowanie dłuższy czas użytkowania. Ponadto nie niszczą posadzek, 
posiadają wysoką odporność na ścieranie i są niezawodne w każdych warunkach.
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Koła jezdne
Koła do maszyn Taski zostały 
opracowane z myślą o dużych 
obciążeniach dynamicznych, dlate-
go są to koła o długiej żywotności 
i niezawodnym działaniu bez po-
trzeby konserwacji. Warto wiedzieć, 
że rozwulkanizowana guma to dość 
częsta przypadłość w kołach jezd-
nych innych maszyn czyszczących. 
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Pas napędowy
Przeniesienie napędu szczotki odbywa się przy pomocy pasa napędowe-

go. Jest to zdecydowanie najlepsze i najtańsze rozwiązanie w przeciwieństwie 
do awaryjnych i kosztownych przekładni stosowanych w innych maszynach 
czyszczących, które nie podlegają żadnym naprawom.
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Tryb Eco
Automaty Taski to najci-
szej pracujące maszyny 

czyszczące. Wyposażone zostały 
w tryb pracy Eco, który pozwala 
na cichszą pracę maszyny, bez 
hałasu i zbytniego zwracania 
uwagi, co jest istotne w miej-
scach, gdzie przebywają klienci, 
pacjenci. Przy włączonym trybie 
Eco urządzenia zachowują stan-
dardową wydajność.

5Ergonomiczny kształt uchwytu
Urządzenia Taski stworzone zostały z myślą o osobach pracujących z ich uży-
ciem przez wiele godzin dziennie, dlatego kształt rękojeści przystosowany jest 

do naturalnego ułożenia dłoni. Zabezpiecza także ręce operatora przed przypad-
kowymi uderzeniami. Uchwyt został zaprojektowany dla osób o różnym wzroście.
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„Lekkie” prowadzenie maszyn
Maszyny Taski są wykonane z wysokiej jakości materiałów, a dokładnie do-
pasowane do siebie moduły sprawiają, że działają one bardzo płynnie i ci-

cho. Ponadto odpowiednio dobrana waga urządzeń, pozwala na bezproblemowe 
i „lekkie” sterowanie nimi przez operatorów. Podkreślić należy także doskonałe 
i stabilne manewrowanie oraz maksymalną zwinność, które sprawiają, że urządze-
niami bez żadnego kłopotu pracują zarówno kobiety jak i mężczyźni.
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Przewód zasilający (tylko w maszynach elektrycznych / kablowych)
W maszynach elektrycznych Taski na wyposażeniu znajduje się wysokiej 
jakości przewód zasilający o długości 25 m. Jest on bezpieczny w użyciu, 

nie łamie się i nie skręca. Ponadto nie jest na stałe przymocowany do maszyny, 
dzięki czemu w każdej chwili możemy go odpiąć i wyprostować.
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System zarządzaniami bateriami (BMS)
Prostownik i akumulatory to najważniejsze elementy bateryjnej maszyny 
czyszczącej. W urządzeniach Taski te podzespoły są w 100% kompatybilne. 

Prostownik, który jest integralną częścią maszyny, zapewnia odpowiednią cha-
rakterystykę ładowania baterii żelowych, zapobiega ich zbytniemu rozładowaniu 
oraz kontroluje proces ładowania. Stosowane baterie marki Sonnenschein speł-
niają najwyższe standardy wytrzymałości w połączeniu z długą żywotnością.
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Węże ssące i spustowe
Wykazują znacznie większą trwałość i dłuższy okres użytkowania. Gwa-
rantują także doskonałe właściwości przepływu oraz maksymalną ela-

styczność. Jest to niezmiernie istotne bo uszkodzenia węży zdarzają się dosyć 
często. Ponadto ilość węży w maszynach Taski została maksymalnie ograni-
czona do 3 szt.
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Bezpośrednie połączenie ssawy ze zbiornikiem
Ponad 30% awarii serwisowych w przypadku maszyn szorująco-zbierających 
jest spowodowanych zatkaniem bądź blokadą węża ssącego. Bezpośrednia 

linia ssania zapewnia idealny przepływ powietrza oraz zmniejsza ryzyko awarii 
Większe zabrudzenia dostaną się od razu do filtra brudnego roztworu. Jeśli po-
jawi się problem z blokadą węża ssącego, operator samodzielnie usunie usterkę.
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Zakładanie i ściąganie ssawy
 Odbywa się w najprostszy możliwy sposób, bez czasochłonnego kręcenia 
pokrętłami stosowanymi u innych producentów. Założenie polega na wsu-

nięciu ssawy pod element mocujący i opuszczeniu go. Zdemontowanie ssawy 
wymaga jedynie lekkiego nacisku na część demontującą.
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Gumy zbierające
Wytworzone z wysokiej jakości silikonu, dzięki czemu nie odkształcają się 
pod wpływem agresywnej chemii i nie tracą elastyczności. Budowa i spo-

sób mocowania pozwala na 4-krotne wykorzystanie krawędzi poprzez prze-
łożenie na stronę dotychczas nie wyeksploatowaną. Do demontażu gum nie 
potrzeba żadnych narzędzi.
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Idealne osuszanie
Perfekcyjne osuszanie i idealnie sucha powierzchnia to cechy, które wyróż-
niają maszyny Taski na rynku. Możliwe jest to dzięki innowacyjnej ssawie, 

w kształcie litery V, w której wykorzystano koncepcję 3 kół prowadzących. Do-
datkowym atutem jest, że nie wymaga ona żadnych kłopotliwych regulacji. Co 
ważne, maszyny Taski idealnie zbierają wodę z posadzki zarówno na prostych 
odcinkach, jak również na zakrętach.
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Intuicyjny panel 
sterowania
Panel oparty jest 

na piktogramach, które 
w prosty i czytelny spo-
sób pokazują poszcze-
gólne części maszyny, 
które są kontrolowane. 
Widoczne diody LED-
-owe informują o sta-
tusie poszczególnych 
części maszyny.

6 Silnik ssący 
Umiejscowienie silnika ssącego w górnej pokrywie oraz specjalnie zapro-

jektowany pływak zapewniają doskonałą ochronę silnika i jednocześnie prze-
dłużają okres użytkowania maszyny. Gwarantuje także doskonałe efekty osusza-
nia wszystkich rodzajów podłóg.
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Żółte punkty kontrolne
Miejsca wymagające czyszczenia po zakończeniu pracy, zostały oznaczone 
kolorem żółtym. Ułatwia to codzienną obsługę urządzenia oraz zmniejsza 

potrzebę szkoleń użytkowników.
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Łatwe uzupełnianie zbiornika czystej wody i dozowanie chemii
Maszyny Taski posiadają duży otwór wlewowy czystej wody umożliwiający 
bezproblemowe tankowanie maszyny przy pomocy wiadra czy węża. Poło-

żenie otworu nie pozwoli w żaden sposób na zalanie wodą „czułych” elementów 
urządzenia. Dozowanie chemii jest bardzo łatwe, nie trzeba wykonywać jakichkol-
wiek obliczeń. Maszyny posiadają na wyposażeniu miarkę dozującą.
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Łatwe opróżnianie i czyszczenie zbiornika brudnej wody
Opróżnianie zbiornika brudnej wody zapewnia trwały i elastyczny wąż 
spustowy brudnej wody. Odpowiednio wyprofilowany zbiornik (idealny 

kształt prostopadłościanu), umożliwia bardzo dokładne wypłukanie, dzięki cze-
mu łatwo i szybko pozbywamy się wszelkich zanieczyszczeń.
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Zbiornik z tworzywa ABS
Zbiorniki w maszynach Taski zostały wykonane z niezwykle trwałego i so-
lidnego tworzywa ABS, dzięki czemu są odporne na uderzenia i zaryso-

wania. Gładka struktura pozwala na bezproblemowe czyszczenie zbiorników.
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Koła odbojowe
Zamontowane koła odbojowe ograniczają ryzyko uszkodzenia ścian i mebli.
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