
ergodisc® 1200

Υψηλόστροφη μηχανή μονού δίσκου για 
γυάλισμα με μεγάλη ταχύτητα
Βασικά Χαρακτηριστικά
• Εργονομία
• Ταχύτητα
• Ευκολία
• Ασφάλεια
Η ergodisc 1200 είναι κατάλληλη για λείανση-καθαρισμό με 
ψεκασμό και γυάλισμα.

Σχεδιασμένη για γρήγορο γύαλισμα
Άριστο γυάλισμα στο μισό χρόνο. Η ευκολία στη χρήση (κίνηση σε 
ευθεία γραμμή) και η εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα εξασφαλίζουν 
λαμπερά, μη ολισθηρά δάπεδα σε χρόνο πολύ μικρότερο από 
το συνηθισμένο. Το μπροστινό ροδάκι έχει ως αποτέλεσμα 
μεγαλύτερη ευκολία στο χειρισμό και κίνηση σε ευθεία γραμμή. 
Το πλάτος εργασίας της (50 cm/20’’) και η μοναδική ικανότητά της 
να αφαιρεί σημάδια από τακούνια, καθιστούν την TASKI ergodisc 
1200 ιδανική για μεγάλους χώρους.

Εργονομία
Οι καλύτερες συνθήκες εργασίας αυξάνουν την 
παραγωγικότητα μέσω: 
• της ανατομικά σχεδιασμένης λαβής
• του ρυθμιζόμενου ύψους της
• της απορρόφησης των κραδασμών
• του χαμηλού επιπέδου θορύβου
• των χαρακτηριστικών για εύκολη εκκίνηση

Ασφάλεια
Δημιουργεί ένα ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον μέσω:
• της προστασίας των χεριών λόγω της κλειστής λαβής
• του διπλού κλειδώματος ασφαλείας

Ευκολία
Δημιουργεί ένα ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον μέσω 
της ευκολίας:
• στην εκπαίσευση και τη χρήση
• στην τοποθέτηση των αξεσουάρ, δε χρειάζονται εργαλεία
• αποθήκευσης και μεταφοράς, λόγω του μικρού βάρους και 

της λαβής που διπλώνει
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Model Κωδικός

TASKI ergodisc 200 8004660

Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά

Σκούπα και διάφραγμα απορρόφησης: Ο συνδυασμός της σκούπας και του απορροφητήρα σκόνης είναι η ιδανική λύση για 
την αποφυγή εκπομπών σκόνης στον αέρα. Κατά τη διάρκεια καθαρισμού με ψεκασμό, ο απορροφητήρας προστατεύει και 
από το πιτσίλισμα.
Απευθείας διανομή του διαλύματος: Καθαριστικό διάλυμα διοχετεύεται από το κέντρο του δίσκου, χρησιμοποιώντας 
ολόκληρη την επιφάνειά του. Η μηχανή φέρει ενσωματωμένη ηλεκτρική συσκευή ψεκασμού.
Δίσκος πλήρους επαφής: Ο δίσκος απόσβεσης κραδασμών εξασφαλίζει συνεχή πίεση κατά την εργασία και επιτρέπει τη 
χρήση της μηχανής σε ανομοιόμορφα δάπεδα.
Ανθεκτικότητα: Οι μηχανές TASKI ergodisc 1200 είναι μέρος της νέας σειράς καινοτόμων μηχανών μονού δίσκου. Η χρήση 
υλικών προηγμένης τεχνολογίας δημιουργεί ανθεκτικές μηχανές απορρόφησης κραδασμών με μεγάλη διάρκεια ζωής και 
μικρότερο κόστος service.
Ολες οι μηχανές ergodisc έχουν 2 χρόνια εγγύηση.

Αξεσουάρ Κωδικός

Απορροφητήρας σκόνης 8504380

Προστατευτικό πλαστικό κάλυμμα 7515818

Χαρτοσακούλες 8505100

Τεχνικά Χαρακτηρηστικά

Πλάτος εργασίας 50 cm Διαθέσιμες τάσεις 
ρεύματος

230 V/50  Hz 220 V/60 Hz 120 V/60 Hz

Ταχύτητα 1200 U / min Μήκος καλωδίου 25 m

Βάρος 42 kg Επίπεδο θορύβου 57 dB(A)

Υψος μηχανής 43 cm Κλάση ηλεκτρικής 
προστασίας

I

Ονομαστική κατανάλωση 1300 W Εγκρίσεις CE / CB Test Zert. / ÖVE / SEV


