
TASKI IntelliSpray
Zestawy natryskowe do dezynfekcji podłóg i powierzchni ponad podłogami,  
do stosowania z samojezdnymi maszynami szorująco-zbierającymi TASKI swingo

TASKI IntelliSpray to: 
•   dwie aplikacje w tym samym czasie dla wysokiego poziomu higieny 

podłóg;
•   zwiększenie wydajności i możliwości maszyn samojezdnych TASKI;
•   dezynfekcja podłóg i powierzchni ponad podłogami;
•   zwiększenie wydajności mycia i dezynfekcji do 5000 m  ;
•   możliwość analizy i monitoringu wykonanych czynności;

Dwie aplikacje w tym samym czasie dla wysokiego poziomu higieny 
podłóg
Zestaw natryskowy TASKI IntelliSpray z oddzielnym pojemnikiem na 
roztwór dezynfekujący (kanister 20L) może być aktywowany w połącze-
niu z modułem szorującym maszny. Takie rozwiązanie gwarantuje do-
skonałe wyniki czyszczenia podłóg w w połączeniu z bezpośrednią de-
zynfekcją powierzchni. Tak połączone procesy to wysoki poziom higie-
ny w obiektach.

 

Nowe rozwiązanie: TASKI IntelliSpray umożliwia wykona-
nie mechanicznego czyszczenia podłóg i ich dezynfekcji
podczas jednego przejazdu maszyną. Zestawy zostały 
wyposażone w dysze ręczne, pozwalającą na dezynfe-
kcję powierzchni ponad podłogami, miejsc trudnodostę-
pnych i zakamarków. Zestawy natryskowe przeznaczone 
są do stosowania z samojezdnymi maszynami szorująco-
zbierającymi TASKI. Są dostępne jako opcja modernizacji 
dla zakupionych wcześniej maszyn lub jako dodatkowe 
wyposażenie do nowo zamawianych maszyn TASKI.
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Zwiększenie wydajności i możliwości maszyn samojezdnych TASKI
Zestawy natryskowe TASKI IntelliSpray są dostępne jako opcja moder-
nizacji dla maszyn kupionych wcześniej lub jako dodatkowe wyposaże-
nie do nowo zamawianych maszyn TASKI swingo. Specjalna konstru-
kcja urządzenia pozwala na wykonanie w tym samym czasie czyszcze-
nia podłogi i jej dezynfekcji. Opcję dezynfekcji można w każdym mo-
mencie wyłączyć, jeśli konieczne jest wykonanie samego czyszczenia.
Połączenie dwóch procesów: mycia i dezynfekcji podłóg pozwala na 
wygenerowanie oszczędności, przy jednoczesnym zachowaniu elasty-
czności pracy.
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 Parametry techniczne 
Dedykowany do maszyn TASKI:
Możliwość montażu po zakupie
Pojemność kanistra
Przepływ roztworu
Przepływ roztworu dysz bocznych
Ilość roztworu w trybie pracy wolniejszej (2,8 km/h) 
Szacowany zasięg w trybie pracy wolniejszej (2,8 km/h)

Napięcie
Średnia wielkość kropli z dysz

swingo 2100, swingo 4000/5000
tak
20 L
400 ml / min.
280 ml / min.
10 ml / m
2000
24 V
65 mikronów

Dysze natryskowe nad podłogą
Dysze natryskowe boczne
Dysza natryskowa ręczna
Kompatybilność z TASKI IntelliTrail
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Waga
Klasa izolacji
 Certyfikat
Okres gwarancji

3 dysze ze stali nierdzew.
2 dysze ze stali nierdzew. 
wbudowana w zestaw
tak
37 x 51 x 96 cm
8 kg
II
deklaracja CE
12 miesięcy

Maszyna z zestawem akcesoriów niezbędnych do pracy
Zestaw natryskowy TASKI IntelliSpray do TASKI swingo 2100  7524817

Numer SKU
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Zestaw natryskowy TASKI IntelliSpray do TASKI swingo 4000 i TASKI swingo 5000 7524818

Dezynfekcja podłóg i powierzchni ponad podłogami
Zestaw natryskowy wyposażony jest w oddzielny 20-litrowy zbiornik (kanister 20L) i 5 dysz natryskujących, które nanoszą na powie-
rzchnie kropelki wielkości 60 mikronów. Kanister można w kilka sekund wymienić na inny przygotowany wcześniej pojemnik o poje-
mności 20 litrów. Trzy z pięciu dysz umieszczone są na panelu nad podłogą, by dokładnie pokryć jej powierzchnię równomierną ilo-
ścią roztworu. Dodatkowo do zdezynfekowania powierzchni, także ponad podłogą, można aktywować dwie dysze natryskujące za-
montowane po prawej stronie maszyny. By urządzenie było w pełni elastyczne posiada także dyszę ręczną z wężem o długości 5 
metrów. Dysza ta pozwala na naniesienie dezynfektanta w miejscach trudnodostępnych i zakamarkach.

Możliwość analizy i monitoringu wykonanych czynności poprzez system TASKI IntelliTrail
Monitoring przeprowadzonych procesów, terminowość i przejrzystość zasad ma kluczowe znaczenie w dzisiejszych czasach, w któ-
rych na nowo zdefiniowane procesy wymagają szybkiego wdrożenia. System zarządzania flotą maszynową: TASKI IntelliTrail zape-
wnia całodobowe monitorowanie danych w czasie rzeczywistym i szybkie wprowadzenie działań naprawczych.


