
Sistema de Limpeza de Alcatifas
Principais características
• Fiável e de elevado desempenho
• Versátil
• Menor investimento
• Simples e fácil de usar

Fiável e de elevado desempenho
A TASKI procarpet 45 foi desenvolvida respeitando os mais altos 
padrões de qualidade presentes em todas as máquinas TASKI para 
manutenção de pavimentos. A TASKI desenvolveu esta máquina 
usando a sua experiência em aspiração e aplicação de produtos 
químicos para proporcionar uma limpeza de alcatifa de elevado 
desempenho com excelentes resultados.

Aplicação flexível
TASKI procarpet 45 permite aos seus utilizadores selecionar a 
aplicação de limpeza que melhor se adapta às suas necessidades 
com base no tempo disponível para a execução da tarefa e nos 
níveis de sujidade da alcatifa. A máquina pode ser programada para 
limpeza profunda de alcatifas muito sujas e também para a limpeza 
intermédia. Utilizando a nossa fórmula química de encapsulamento o.

Menor investimento
A máquina permite ao utilizador controlar todas as atividades 
de limpeza das alcatifas e seleccionar a aplicação que melhor se 
adapta às suas necessidades. Utilizando o método de limpeza 
intermédia vai ajudar a prolongar o tempo entre limpezas 
profundas, mantendo uma melhor aparência da alcatifa por 
mais tempo e reduzindo o tempo de interdição das áreas 
intervencionadas (tempo de secagem).

Simples e fácil de usar
A máquina pode ser utilizada para limpeza profunda ou limpeza 
intermédia, simplesmente mudando os produtos químicos e 
carregando num botão. O ponto de equilíbrio perfeito permite 
trabalhar sem fadiga por longas horas. Uma ampla variedade de 
acessórios garante tarefas de limpeza adicionais.
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Dados técnicos

Desempenho teórico 495 m²/h Dimensões (C x L x A) 82 x 56 x 86 cm

Produtividade (extração) 300 m²/h Peso da máquina (vazia) 55 kg

Produtividade (encapsulamento) 445 m²/h Nível de ruído < 70 dB(A)

Largura de trabalho 45 cm Motor da escova 650W

Tanque de solução 45 L Motor de aspiração 1000W

Tanque de recuperação 45 L Velocidade da escova 1000 rpm

Comprimento do cabo 15 m Pressão da escova 10-17 kg

Voltagem 230 V / 50 Hz

Modelo Código

TASKI procarpet 45 7522027

Características adicionais

Pega flexível: Permite que os utilizadores alterem o movimento de empurrar ou puxar usando a pega ergonómica TASKI. 
O utilizador pode também escolher a opção pega flutuante com base em no seu nível de conforto.
Estacionamento: A alavanca de estacionamento levanta a escova do chão quando armazenar a máquina para evitar danos. 
Isto também permite que os utilizadores deixem a escova colocada enquanto a máquina está armazenada.
O conjunto de acessórios: Podem ser usados para áreas de difícil acesso e rapidamente se ligam à TASKI procarpet 45
O utensílio manual: A combinação do bocal manual com a mangueira criam um acessório para limpeza de estofos.

Acessórios/Peças adicionais Código

TASKI procarpet 45 escova de extração 7522181

TASKI procarpet 45 escova de encapsulamento 7522972

TASKI Conjunto de acessórios para procarpet 8505160

TASKI Bocal manual 8505150

TASKI Acessório para lavagem de pavimentos duros 7512446

TASKI Mangueira para tanque de recuperação 6 m 8505170

TASKI Mangueira de enchimento com ligação universal 8502830

TASKI Atomizador 7,5 L 7500780

Mangueira de drenagem 7522314
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