
ergodisc 400

Specialistische éénschijfsmachine
High-speed (400 rpm) 
TASKI ergodisc biedt u:
• Ergonomisch in gebruik
• Veilig voor de gebruiker
• Eenvoudige bediening
• Veelzijdige toepassingen
De TASKI ergodisc 400 is geschikt voor sprayreinigen en opwrijven.

Ergonomisch in gebruik
Dankzij de anatomisch gevormde handgreep en de verstelbare steel 
is de TASKI ergodisc 400 ergonomisch in gebruik. De machine geeft 
weinig tot geen trillingen en heeft een laag geluidsniveau. Door de 
Soft Start karakteristieken is de machine eenvoudig te beheersen

Veilig voor de gebruiker
Door de gesloten handgreep van de TASKI ergodisc 400 worden de 
handen beschermd. De tweevoudige startbeveiliging en dubbele 
isolatie zorgen voor een veilige werkomgeving voor de gebruiker.

Eenvoudige bediening
Men behoeft weinig training voor gebruik van de TASKI ergodisc 
400. Door de eenvoudige bediening kan men makkelijk en snel aan 
de slag. De accessoires zijn zonder gereedschap te bevestigen. De 
opklapbare steel zorgt voor eenvoudig transport en opslag van de 
machine

Veelzijdige toepassingen
De TASKI ergodisc 400 is aan te passen zodat hij voor veel 
verschillende toepassingen geschikt is. Tevens is er een complete 
range van accessoires leverbaar. Door zijn veelzijdigheid is de TASKI 
ergodisc 400 een efficiënte machine.
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Technische gegevens

Werkbreedte 43 cm Kabellengte 15 m

Omwentelingen 400 rpm Borsteldruk 25,5 g/cm²

Gewicht 37 kg Geluidsniveau 57 dB(A)

Motorhoogte 38 cm Elektrische 
beveiligingsklasse II

Opgenomen vermogen 1100 W Goedkeuringen CE/CB test cert/öve/sev

Voltage / frequentie 230 V / 50 Hz

Model Artikelnummer

TASKI ergodisc 400 8003890

Omschrijving Artikelnummer

Meeneemschijf 43 cm (High speed) 7510030

Elektrisch spray-apparaat 230 V 8504360

Mechanisch spray-apparaat 8504370

Zuigkraag / spatbescherming 7515786

Zuigaggregaat 230 V 8504380

Dubbelwandige stofzak (10 st) 8505100

Micro  filter (5 st) 8505110

HEPA  filter (1 st) 8505180

Eigenschappen

Zuigaggregaat en zuigkraag: de combinatie van het zuigaggregaat en de zuigkraag biedt u de ideale oplossing ter voorkoming 
van stof. Tijdens sprayreiniging dient de zuigkraag tevens als spatbescherming.
Vloeistoftank: Tde beste accessoire voor schrobben en dieptereiniging (strippen). De tank past precies op de machine en heeft 
een grote opening voor makkelijk vullen.
Stevigheid: TASKI ergodisc 400 is onderdeel van een innovatieve range van éénschijfsmachines. Hoogwaardige materialen geven 
een robuuste, schokabsorberende machine met een lange levensduur en lage onderhoudskosten.
Alle TASKI ergodisc machines worden standaard geleverd met 2 jaar garantie op fabricage- en/of montagefouten.

Een overzicht van overige accessoires, borstels, meeneemschijven en pads is op verzoek beschikbaar


