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Tapijtreinigingsmachine
Belangrijke eigenschappen

 • Betrouwbaarheid en hoge prestaties
 • Flexibele applicaties
 • Lagere total cost of ownership
 • Simpel en makkelijk in gebruik

Betrouwbaarheid en hoge prestaties
De TASKI procarpet 45 is ontwikkeld met de betrouwbaarheid die te 
vinden is op alle TASKI vloerverzorgingsmachines. TASKI heeft deze 
machine ontwikkeld door gebruik te maken van de kennis van stof- 
en vuilopname en chemie applicatie om zo een hoog presterende 
tapijtreinigingsmachine te ontwerpen met uitstekende resultaten.

Flexibele applicaties
TASKI procarpet 45 geeft de gebruiker de mogelijkheid om de 
schoonmaakapplicatie te kiezen die het best bij de behoeftes past, 
gebaseerd op (werk)tijd en de mate van vervuiling van het tapijt. De 
machine kan worden ingesteld op dieptereiniging (sproeiextractie) 
voor zware vervuiling of een herstellend type reinigingsapplicatie. 
Daarnaast kan de machine worden ingesteld op tussentijdse 
reiniging (droogschuimmethode) door gebruik te maken van onze 
speciaal geformuleerde chemie voor deze methode.

Lagere total cost of ownership
De machine maakt het klanten mogelijk om al hun tapijtreinigings 
activiteiten te beheersen en de applicatie te selecteren die het 
best bij de behoeftes past. Door gebruik te maken van tussentijdse 
reiniging zal de tijd die nodig is tussen de activiteiten voor 
dieptereiniging worden verlengd. Het tapijt ziet er langer beter uit 
zonder een lange droogtijd.

Simpel en makkelijk in gebruik
De machine kan makkelijk worden aangepast van dieptereiniging 
(sproei extractie) naar tussentijdse reiniging door de chemie te 
wisselen en de schakelaar om te zetten. De machine kan zowel 
vooruit als achteruit worden gebruikt wat de eindgebruiker 
flexibiliteit geeft in de applicatie. Een groot aanbod aan accessoires 
maakt extra reinigingswerkzaamheden mogelijk.
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Specificaties

Theoretische productiviteit 495 m2/uur Afmetingen (L x B x H) 82 x 56 x 86 cm

Praktische productiviteit (extractie) 300 m2/uur Gewicht machine (leeg) 55 kg

Praktische productiviteit (schuim) 445 m2/uur Geluidsniveau < 70 dB(A)

Werkbreedte 45 cm Borstelmotor 650 W

Schoonwatertank 45 L Zuigmotor 1000 W

Vuilwatertank 45 L Borstel snelheid 1000 rpm

Kabellengte 15 m Borsteldruk 10-17 kg

Voltage 230 V/50 Hz

Model Artikelnummer

TASKI procarpet 45 7521546

Accessoires

Omschrijving Artikelnummer

TASKI procarpet 45 sproei-extractie borstel 7522181

TASKI procarpet 45 Borstel voor droogschuimmethode 7522972

TASKI Handset voor vlekverwijdering en meubelreiniging 8505150

TASKI verlengslang sproei-extractie 8505170

TASKI sproei-extractie accessoire met slang (2.2m) en vaste zuigmond 8505160

Sproeilans 8503920

Aanvullende eigenschappen

Flexibele hendel: Maakt het voor de gebruiker mogelijk om zowel achterwaarts of voorwaarts te werken door gebruik te maken 
van de ergonomische hendel van TASKI. Indien gewenst kan de gebruiker de hendel ook in zwevende positie gebruiken.
Losmaken borstel: De borstel kan makkelijk worden verwijderd om schoon te maken of te vervangen
Parkeerstand: Door de machine bij het opbergen op parkeerstand te zetten wordt de borstel van de grond getild. Dit voorkomt 
schade aan de borstel en maakt het tevens mogelijk de borstel op de machine te houden wanneer de machine wordt opgeborgen.
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