
ergodisc HD

Βαρέως τύπου Μηχανή Μονού ∆ίσκου 
Χαµηλών στροφών
Κύρια χαρακτηριστικά:
• Αποτελεσµατικότητα
• Ανθεκτικότητα
• Εργονοµία
• Απλότητα

Αποτελεσµατικότητα
Το άκαµπο και βαρύ µεταλλικό πλαίσιο της µηχανής, σε 
συνδυασµό µε το ιδιαίτερα ισχυρό µοτερ προσφέρουν εξαιρετική 
µηχανική δράση. Ιδανική για σκληρές εφαρµογές, όπως απόξεση 
των δαπέδων, κρυσταλλοποίηση µαρµάρων ή φροντίδα ξύλινων 
δαπέδων, η TASKI ergodisc HD παραδίδει πάντα τα καλύτερα 
αποτελέσµατα. Το χαµηλό ύψος της µονάδας της βούρτσας 
και του µοτέρ, επιτρέπουν τον καθαρισµό κάτω απο εµπόδια - 
ενώ η ταχύτητα της βούρτσας µε στροφές 150rpm προσφέρει 
οµοιόµορφα αποτελέσµατα στην επιφάνεια και µειώνει το 
πιτσίλισµα του διαλύµατος καθαρισµού.

Ανθεκτικότητα
Η ιδιαίτερη κατασκευή της µηχανής µε ένα µοτέρ υψηλής 
ροπής την καθιστά πολύ στιβαρή και ανθεκτική. Ο πλανητικός 
µηχανισµός µετάδοσης της κίνησης, απαιτεί πολύ λίγη συντήρηση 
και εξαλείφει το λόγω φθοράς ή ολίσθησης, πιθανό πρόβληµα της 
µετάδοσης κίνησης µε ιµάντα.

Εργονοµία
Οσον αφορά την αποτελεσµατικότητα, η µηχανή βελτιώνει 
επιπλέον τις συνθήκες εργασίας του χειριστή µέσα από ένα 
σύνολο µοναδικών χαρακτηριστικών. Η ανατοµικά σχεδιασµένη 
και ρυθµιζόµενη σε ύψος χειρολαβή, προσφέρει µοναδική 
προστασία για τα χέρια του χειριστή κατά την εργασία του. Σε 
συνδυασµό µε το χαµηλό επίπεδο κραδασµών και την µειωµένη 
στάθµη θορύβου, επιτρέπει την εργασία για πολύ ώρα, χωρίς την 
κούραση του χειριστή.

Απλότητα
Η µεταφορά και η αποθήκευση της µηχανής είναι ιδιαίτερα απλή, 
χάρη στους µεγάλους µαλακούς τροχούς, στην αναδιπλούµενη 
δοκό οδήγησης και στην ευχέρεια αφαίρεσης του επιπλέον 
βάρους. Η τοποθέτηση των εξαρτηµάτων δεν απαιτεί επιπλέον 
εργαλεία, γεγονός που µειώνει την ανάγκη για εκπαίδευση του 
χειριστή στο ελάχιστο.
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 Περιγραφή

∆ιάµετρος βούρτσας / δίσκου 43 cm  Υψος µοτέρ 35 cm

Ταχύτητα 150 RPM  Υψος της µονάδας της βούρτσας 8 m

Μοτέρ 230 V / 50 Hz Κλάση προστασίας II

Ονοµαστική κατανάλωση 1.1 kW Πιστοποιητικά δοκιµών CB-Protocol

Βάρος 54 kg Μονάδα βούρτσας / πλαίσιο µηχανής Cast Aluminium

OΠροαιρετικά: επιπλέον βάρος 10 kg Μετάδοση Planetary Gear

Μήκος καλωδίου 15 meters

Μοντέλο Κωδικός

TASKI ergodisc HD 7518199

Αξεσουάρ / Εξαρτήµατα Κωδικός

Επιπλέον βάρος 10kg για την ergodisc HD 7518579

∆ίσκος οδηγός 43cm 8504410

Βούρτσα σκληρή 43cm 8504750

Βούρτσα απόξεσης 43cm 8504780

Κάδος νερού 8504390

∆ίσκος για τη λείανση του ξύλου 7510031

∆ίσκος για τη λείανση µαρµάρου 8505090

∆ίσκος / φορέας pads διαµαντιών 8503830

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

Ο κάδος νερού παροχετεύει το καθαριστικό διάλυµα στο κέντρο της βούρτσας. Αυτός ο σχεδιασµός συντελεί στην 
οµοιόµορφη διασπορά του διαλύµατος στο δάπεδο, στην µείωση του πιτσιλίσµατος στο ελάχιστο και κάνει την εφαρµογή 
πολύ πιο αποτελεσµατική.


