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TASKI sprayer BP 15 Li-Ion – elastyczne rozwiązanie
Dezynfekcja średniej wielkości powierzchni i pomieszczeń Do zastosowania we wszystkich sektorach rynku





Elastyczność i swoboda pracy dzięki baterii litowo-jonowej
Opryskiwacz TASKI Sprayer BP15 Li-Ion to urządzenie z technologią Li-Ion, by 
zmaksymalizować elastyczność pracy. Pracuje do 4 godzin na jednym pełnym 
naładowaniu, co pozwala na efektywną pracę. Bateria użyta w opryskiwaczu może 
być stosowana w wielu innych urządzeniach dostępnych na świecie, gdzie konieczny 
jest natrysk  – Cordless Alliance System (CAS) -> h ps
://www.youtube.com/watch?v=HpWu1ARTDsU&feature=youtu.be

Regulowany strumień natrysku / dwie różne dysze natryskujące
Regulowany strumień natrysku pozwala uzyskać krople różnej wielkości. W zestawie ze 
spryskiwaczem znajdują się dwie dysze natryskujące: wielkość krople 60 mikronów lub 
200 mikronów tak, by opryskiwacz można było użyć na różnych powierzchniach. 

MIKROPORCESOR -> bezpieczeństwo i technologia 
Kontrola, bezpieczeństwo i optymalizacja – wszystko to w opryskiwaczu TASKI jest 
obsługiwane przez zamontowany mikroprocesor. Technologia zaawansowanych 
algorytmów sprawia, że urządzenie to wykorzystuje energię w bardziej wydajny 
sposób, oszczędzając ją, a tym samym pozwalając na dłuższą pracę na jednym 
naładowaniu.

TASKI Sprayer BP15 Li-Ion – elastyczność i swobodna praca

Komfort i ergonomia pracy
Opryskiwacz jest wyjątkowo prosty w obsłudze: włącz urządzenia, załóż na plecy i 
pracuj. Wersja bateryjna to możliwość dotarcia do trudnodostępnych miejsc i 
zakamarków oraz komfort pracy bez przestojów na częste ładowania. Niewielka 
waga opryskiwacza (4,5 kg) oraz wygodne pasy z możliwością regulacji ich długości 
to swobodna praca z opryskiwaczem na plecach.

Najwyższa jakość wprost ze Szwajcarii
Opryskiwacz produkowany przez firmę Birchmeier w Szwajcarii z komponentów o 
wysokiej jakości, by wydłużyć żywotność urządzenia, redukując tym samym koszty 
serwisowania i napraw do minimum.

wydajna i niezawodna bateria 
litowo-jonowa 18V

dwie dysze, mniejsza z wielkością
kropli 60 mikronów

lekka i wytrzymała 
konstrukcja

zakres regulacji 
ciśnienia 
do 3 bar

wysokiej jakości lanca 
natryskująca ze stali nierdzewnej
odporna na działanie chemii



TASKI Sprayer BP15 Li-Ion – lanca i dysze natryskowe, budowa



TASKI covid-19 natryskiwanie – terminy vs wielkość kropli 
W przypadku wykonywania dezynfekcji przy 
użyciu sprzętu natryskującego, używa się 
różnych terminologii, nazw. Powiązane są one 
przeważnie z wielkością kropli podawanych 
przez urządzenie. Sucha mgiełka jest 
najmniejszą wielkością, a deszcz największą.
Nie ma zaakceptowanej normy opisującej 
wielkość kropli, nazewnictwa, ale zamieszczona 
obok grafika ilustruje terminologię używaną 
przy natryskiwaniu.

TASKI koncentruje się na dezynfekcji podłóg i 
powierzchni ponad podłogami, jak również na 
jak najlepszej skuteczności procesu. By to 
zapewnić w urządzeniach stosujemy maks. 
ciśnienie: 3-4 bary.
Urządzenia natryskowe z pakietu TASKI covid-
19 posiadają wysokiej jakości dysze natryskowe 
do kontrolowania wielkości kropel przy 60-70 
mikronach.



Natryskiwanie roztworu – wideo obrazujące wielkość kropli

Natrysk 60-70 mikronów Natrysk 200 mikronówSpryskiwacz ręczny

Spryskiwacz ręczny nie pozwala na 
naniesienie jednorodnego roztworu na 
całej powierzchni.

Opryskiwacz plecakowy TASKI posiada 
dyszę pozwalającą na naniesienie kropelek 
o wielkości 65-70 mikronów (mgiełka). Jest 
to bardzo równomierny natrysk roztworu. 
W pełni kontrolowany i prosty do 
zastosowania. Tego typu dyszę stosuje się 
na materiały delikatne, wrażliwe na 
działanie wody.

Druga dysza w odkurzaczu plecakowym 
TASKI to krople o wielkości 200 mikronów. 
Jest to również bardzo równomierny 
natrysk, ale przy większym przepływie, 
stąd krople są zdecydowanie większe. 

Każdy film uruchamiany jest oddzielnie



Konfiguracja
Opryskiwacz dostarczany jest w kartonie, w zestawie 
gotowym do użycia (opryskiwacz, bateria, ładowarka, dwie 
dysze).

.

TASKI Sprayer BP15 Li-Ion – parametry techniczne, konfiguracja

 Parametry techniczne TASKI Sprayer BP15 Li-ion
Pojemność zbiornika (niminalna) 15 l

Napięcie 18 V

Rodzaj baterii litowo-jonowa

Pojemność baterii 2.0 Ah

Czas pracy baterii (nominalny) do 4 h

Czas ładowania baterii 80 min

Ilość cykli ładowania baterii 800-1000 

Waga z baterią 4.5 kg
Ilość dysz natryskujących 2 dysze: 60 mikronów i 200 mikronów

Długość lancy z wężem 250 cm
Najmniejsza wielkość kropli 60 mikronów
Zakres regulacji ciśnienia do 3 bar
Ładowarka zewnętrzna 220V / 110V
Kraj pochodzenia Szwajcaria
Zawartość kartonu opryskiwacz, bateria litowo-jonowa, ładowarka, dwie dysze

Dodatkowe informacje Zapoznaj się z instrukcją obsługi 
i noś zalecane środki ochrony osobistej

 Numer SKU  Opis
 7524819  TASKI Sprayer BP 15l Li-Ion opryskiwacz bateryjny (urządzenie  

 kompletne: opryskiwacza, bateria, ładowarka, dwie dysze)
 7524820  TASKI Sprayer Li-Ion bateria litowo-jonowa 36V 
 7524821  TASKI Sprayer ładowarka 220V




