
AERO UP

O TASKI AERO UP :
• É leve, silencioso e discreto 
• Proporciona total flexibilidade 
• É versátil 
• Reduz o seu custo total de limpeza
• Aposta na eficiência energética e na sustentabilidade

Total flexibilidade 

Perfeito para a limpeza durante o dia ou limpeza pontual. Com múltiplos modos 
de potência, novos níveis de autonomia podem ser alcançados. Com uma incrível 
autonomia de 1 hora e troca rápida de bateria, as limitações da bateria são coisa 
do passado. O TASKI AERO UP foi concebido para funcionar com o sistema 
TASKI Trolley. Armazene o aspirador, armazene as baterias extra e até mesmo 
pode carregar em movimento. O TASKI AERO UP utiliza a mesma bateria e 
carregador utilizados no aspirador de mochila TASKI AERO BP e autolavadora 
TASKI swingo 150 B para aumentar as sinergias e a flexibilidade.

Versátil  
Um sistema de encaixe simples e fácil de usar permite uma troca rápida de 
bocais de aspiração permitindo a utilização perfeita de igual modo em alcatifas e 
pavimentos duros. Para uma limpeza em profundidade escolha a escova elétrica 
que torna a tarefa de limpeza de alcatifas, mais leve. O utensílio para pavimentos 
duros é super leve e desliza facilmente para uma limpeza sem esforço. Escolha a 
melhor opção para satisfazer as suas necessidades.

Reduz o seu custo total de limpeza
Os aspiradores verticais são bem conhecidos por terem boa ergonomia e alta 
produtividade por um custo mais baixo de limpeza. TASKI AERO UP também 
pode ser incorporado no sistema TASKI Trolley para ajudar a reduzir o tempo 
improdutivo perdido entre a limpeza dos armários. Utilizando menos de metade 
da energia de um motor tradicional, sem manutenção e uma vida útil ilimitada, 
o motor digital TASKI AERO UP irá reduzir significativamente o custo total de 
propriedade de um aspirador vertical. Menos custos de energia, poucos ou 
nenhuns custos de manutenção e longa vida útil fazem do TASKI UP um grande 
passo em frente nos aspiradores.

Aposta na eficiência energética e na sustentabilidade

AERO UP é um aspirador vertical a baterias de lítio, muito  leve,  para o mercado 
profissional que aproveita as últimas novidades tanto no que respeita às baterias de 
lítio como em tecnologia de motores digitais. Adequado tanto para alcatifas como 
para pavimentos duros.

s pequeno e super eficiente 
que utiliza tipicamente 50% menos energia.

A longevidade é a última tendência em sustentabilidade.

A TASKI é única na utilização de um motor digital mai
 Os motores digitais - sem escovas 

de carvão - não necessitam de manutenção e nunca devem precisar de ser 
substituídos. 



TASKI AERO UP

Dados Técnicos TASKI AERO UP
Potência nominal (w) 340
Tipo de Bateria Litio
Ajuste da Potência Baixa/Média/Elevada
Fluxo de ar  (L/seg.) 29 / 34 / 40
Autonomia máxima (min.) 60 / 50 / 40
Tempo de carregamento (h) 1.5
Peso (Pronto a usar com bateria) kg 5
Nível de pressão sonora dB(A) 62 / 63 / 65
Capacidade do saco de pó (L) 3
Filtro HEPA H13 Padrão
Filtro de exaustão Sim
Largura de trabalho (mm) 290/300 (escova elétrica opcional)
Classe de proteção II
Homologações CE
Dimensões (C x L x A) mm 290 x 180 x 1230

Artigo Código
TASKI AERO UP 7524776
TASKI AERO UP escova elétrica  7524777
TASKI AERO UP sacos de aspiração de tecido (1x10) +  
1 Filtro HEPA H13 7524778

TASKI AERO UP Filtro HEPA H13 7524779
TASKI Bateria de Lítio 36V 6Ah 7524166
TASKI Carregador de Bateria 7524168
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