
TASKI® ergodisc omni 
Een compleet systeem voor vloeronderhoud

TASKI ergodisc biedt u:
  Een compleet systeem
  Veelzijdige toepassingen
  Ergonomisch in gebruik
  Veilig voor de gebruiker

Een compleet systeem
  Met slechts één machine, twee producten en speciale vloerpads bieden wij u 

een uniek, snel, e�  ciënt en praktisch systeem. Hiermee bereikt u gemakkelijk 
een belangrijke kostenbesparing in reiniging en onderhoud van al uw 
beschermde vloeren. Dit systeem heeft een tot 40% hogere productiviteit 
dan vergelijkbare conventionele reinigings- en onderhoudsmethoden.

Veelzijdige toepassingen
  De TASKI ergodisc omni combineert een hoog toerental (900 rpm) met een 

hoge vloerdruk. De combinatie van deze karakteristieken met een pad en 
speciaal ontwikkelde chemie zorgt dat deze machine niet alleen gebruikt 
kan worden voor diepte-reiniging en opwrijven, maar ook voor dagelijks 
onderhoud. De variabele werkrichting maakt het bedienen van de machine 
makkelijker, zelfs in druk bezette ruimten.

Ergonomisch in gebruik
Betere werkomstandigheden dankzij:
  Anatomisch gevormde handgreep
  Verstelbare steel
  Weinig tot geen trillingen
  Laag geluidsniveau
  Soft start karakteristieken

Veilig voor de gebruiker
Een veilige werkomgeving door:
  Bescherming van de handen door de gesloten handgreep 
  Elektrische veiligheid dankzij dubbele isolatie



TASKI® ergodisc omni

Technische gegevens

Omschrijving Omschrijving

Werkbreedte 43 cm (17 inch) Voltage/frequentie 230 V / 50Hz

Omwentelingen 900 rpm Kabellengte 15 m

Gewicht 42 kg Geluidsniveau 60 dB(A)

Hoogte motorhuis 41.5 cm Elektrische beschermklasse I

Opgenomen vermogen 1400 W Goedkeuringen CE, TÜV

Ergodisc omni systeem, drie stappen

Accessoires

Omschrijving Artikelnummer

Diversey Omnistrip 7514751

Diversey Omnispray 7514752

TASKI Pads Blauwe / Rode / Witte 7501330/7501300/7501260

  Stap 1: Diepte-reiniging: Start met diepte-reiniging om vervuiling te verwijderen zonder beschadiging van de polymeerlagen. De 
blauwe pad wordt gebruikt in combinatie met Diversey Omnistrip, totdat de gewenste reiniging is bereikt. 
  Stap 2: Dagelijks onderhoud: Met dagelijks onderhoud verzorgt u de reiniging en de bescherming van uw vloer gebruikmakend 

van Diversey Omnispray. De rode pad reinigt en poetst gelijktijdig. Voor een hogere mate van glans adviseren wij een witte pad. 
Deze stap kunt u toepassen zolang de gewenste glans behouden blijft.
  Stap 3: Periodieke reiniging: Wanneer het glansniveau van uw vloer niet meer voldoet kunt u de vloer topstrippen door gebruik 

te maken van Diversey  Omnistrip in combinatie met een blauwe pad. U verwijdert hardnekkig vuil en brengt een � interdunne, 
beschermende � lm aan, waarmee u verdergaande opbouw van vervuiling voorkomt. Achteraf brengt u simpel met een witte en/
of rode pad de glans op een hoger niveau.
  Chemie achtergrond: Diversey Omnistrip is het ideale product om sterk aangehechte vervuiling te verwijderen. De speciale 

formule voorkomt dat de blauwe reinigingspad snel vol raakt.
  Diversey Omnispray is een unieke dagelijkse sprayreiniger, die een drievoudige werking heeft (voor beschermde en 

onbeschermde vloeren):
  Reinigen
  Aanbrengen van een dunne beschermings� lm
  Verzorgen van een diepe glans
  Alle TASKI ergodisc machines worden standaard geleverd met 2 jaar garantie op fabricage- en/of montagefouten.

TASKI ergodisc omni

Model Artikelnummer

TASKI ergodisc omni 8004630
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