
ergodisc® 2000

Ultra-high-speed éénschijfsmachine
met uitstekend stof behoud 
Belangrijke eigenschappen
• De beste prestatie en het hoogste glans niveau
• Gemakkelijk en eenvoudig gebruik van de machine
• Gemakkelijke opslag en transport
De ergodisc 2000 is vooral geschikt voor het polijsten van vloeren 
en staat voor bewezen en hoge kwaliteit in lijn met de rest van het 
ergodisc gamma.

De beste prestatie en het hoogste glans niveau
TASKI ergodisc 2000 staat voor een bewezen en hoge kwaliteit in 
lijn met de rest van het ergodisc gamma. De ultra-hoge snelheid 
zorgt voor glanzende, anti-slip vloeren in een fractie van de 
gebruikelijke tijd.
Perfect behoud van stof in de machine, als gevolg van de 
innovatieve begeleide luchtstroomtechniek, leidt tot een betere 
luchtkwaliteit en betere polijstresultaten. Dit aangezien opbouw van 
stof en residu in de pad het glans resultaat beïnvloeden. Het lage 
geluidsniveau maakt het gebruik van de machine overdag mogelijk.

Gemak en eenvoud in gebruik
Het gebruiksgemak van de TASKI ergodisc 2000 maakt het 
dagelijks gebruik een stuk eenvoudiger en verminderd de behoefte 
aan training van de operator. De gewicht balans werkt automatisch 
en vraagt geen manuele aanpassing. Betere werkomstandigheden 
verhogen de productiviteit door:
• Anatomisch gevormd handvat
• Verstelbare steel
• Laag geluids- en trillingsniveau

Eenvoudige opslag en transport
Door zijn compacte design is de ergodisc 2000 eenvoudig en 
rechtop op te bergen, zelfs in een kleine werkkast. De machine is 
makkelijk te verplaatsen door het beperkte gewicht– geen helling 
of vrachtwagen nodig.
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 Technische informatie

Werkbreedte 50 cm Voltage/Frequentie 230 V / 50 Hz 120 V / 60 Hz

Omwentelingen 2000 rpm Kabellengte 25 m

Gewicht 50 kg Geluidsniveau 70 dB(A)

Hoogte motorhuis 23 cm Veiligheidsklasse I

Vermogen 1500  W Goedkeuringen CE/CB Test cert/CSA

 Model Artikelnummer

TASKI ergodisc 2000              7519535

Accessoires Artikelnummer

Fleecezak ergodisc 2000 7521297

Aanvullende eigenschappen

Full pad contact: De zwevende padhouder geeft een constante werkdruk en hierdoor kan het apparaat worden gebruikt op 
oneffen vloeren.
Robuustheid: De TASKI ergodisc 2000 machine maakt deel uit van een innovatieve reeks van éénschijfsmachines. Het gebruik 
van high-tech materialen creëert robuuste, schokabsorberende machines met een lange levensduur en lage onderhoudskosten.


