
TASKI vacumat 12
Profesjonalny odkurzacz do pracy na sucho
i na mokro

TASKI vacumat 12 to:
•   wielofunkcyjność;
•   wszechstronność;
•   wysoka wydajność;
•   odporność i trwałość;

Wszechstronność
TASKI vacumat 12 to profesjonalny odkurzacz do pracy na mokro i na 
sucho. Może zostać wyposażony w specjalny zestaw akcesoriów dedy-
kowany do pracy na sucho lub do pracy na mokro, w zależności od ro-
dzaju wykonywanego czyszczenia. Wymiana zestawu jest szybka i pro-
sta, nie wymaga specjalnego przeszkolenia użytkownika. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu, maszyna ta może być stosowana do czyszczenia różnych 
typów powierzchni podłogowych, zarówno twardych, jak i miękkich.
Odkurzacz wyposażony jest w zbiornik z wygodnym uchwytem, który po-
zwala na szybkie wylanie brudnego roztworu. Sprawdza się w sytuacjach 
wymagających gruntownego sprzątania. 

 

Odporność i trwałość
Specjalny, mechaniczny pływak z podwójnym filtrem zapewnia doskona-
łą ochronę silnika i jednocześnie przedłuża okres użytkowania urządze-
nia. Odkurzacz wykonany został z tworzywa ABS odpornego na uderze-
nia i działanie różnych temperatur.

Wszechstronność
Odkurzacze TASKI vacumat 12 mogą być wykorzystywane do czyszcze-
nia bieżącego lub do czyszczenia gruntownego w połączeniu z maszyna-
mi jednotarczowymi: TASKI ergodisc. Możliwość zainstalowania w nich 
różnego rodzaju dysz i/lub zestawów czyszczących pozwala na wyczy-
szczenie schodów, podwyższeń oraz na mycie powierzchni pionowych
i okien. Mycie powierzchni pionowych i okien możliwe jest pod podłącze-
niu do odkurzacza zestawu TASKI vertica.

Wysoka wydajność
Odkurzacz osadzony jest na pięciu obrotowych kółkach, dzięki czemu 
jest bardzo stabilny podczas pracy, przemieszczania. Duża siła ssania 
w połączeniu z doskonałym manewrowaniem i dużym zbiornikiem za-
pewnia wysoką wydajność urządzenia.



TASKI vacumat 12
 Parametry techniczne 
Pojemność zbiornika (na mokro)
Pojemność zbiornika (na sucho)
Pobór mocy
Przepływ powietrza
Podciśnienie
Poziom hałasu 

12 L
18 L
1000 W
60 L/sek.
22 kPa
ok. 73 dB(A)

Średnica kółek

Długość przewodu zasilającego
Waga
Wymiary (długość x szerokość x wysokość)

Klasa bezpieczeństwa
Certyfikaty

50 mm

10 m
10 kg
39 x 44 x 55 cm 
II
deklaracja CE, test CB

Maszyna z zestawem akcesoriów niezbędnych do pracy -  praca na mokro
8003380  TASKI vacumat 12 (odkurzacz bez akcesoriów) x 1
8504490  Zestaw akcesoriów Standard (dysza plastikowa, wąż ssący, rura) x 1 kpl.

 
Akcesoria dodatkowe, możliwe do zastosowania
8504480  Zestaw akcesoriów Premium (praca na mokro)

8500520  Dysza do kaloryferów 38 mm
8504500  Zestaw akcesoriów do pracy na sucho

8500530  Dysza do odkurzania rur 38 mm
8504530  Zestaw akcesoriów do czyszczenia schodów

8500540  Dysza do tapicerki 38 mm
8503280  Wąż ssący giętki 2,2 m
8500380  Rura ssąca, sztywna
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 8500440  Złączka kątowa

100863249 TASKI Tapi Deo - odświeżacz pow. w granulkach

8500490  Dysza metalowa do ściągania wody

8502390  Dysza plastikowa do ściągania wody
8500430  Złączka stożkowa dwustronna 32/38

8500550  Dysza szczelinowa 38 mm
8500480  Dysza do kurzu wąska 38 mm (szer. 37 cm)

8500560  Dysza uniwersalna do kurzu 30 cm, pomarańczowa

8500510  Dysza do kurzu okrągła

Liczba kółek 5 Okres gwarancji 12 miesięcy


