jet 38/50
Harjaavat mattoimurit ammattikäyttöön
Tärkeimmät ominaisuudet
• Voimakas ja tehokas
• Monipuolinen
• Parempi ilman laatu
• Helppokäyttöinen ja ergonominen
Voimakas ja tehokas
TASKI jet 38 ja 50 -imurit soveltuvat ihanteellisesti kaikkien
kokolattiamattojen puhdistukseen. Hyvä imuteho ja
korkeakierroksinen telaharja irrottavat tehokkaasti maton kuiduissa
olevan lian. Puhdistustulos on erinomainen ja imuroinnin jälkeen
matto näyttää siistiltä. Koneet ovat kevyitä käyttää ja helppoja
liikutella, joten työskentely on tehokasta ja ergonomista.
TASKI jet 50 tarjoaa lisätehoa suurille pinnoille.
Monipuolinen
TASKI jet 38 ja 50 -imureita voidaan käyttää myös vaakatasossa,
jolloin niillä päästään sänkyjen ja kalusteiden alle. Joustavan
imuletkun ja teleskooppi-imutangon avulla lattiapintaa ylempänä
olevien kohteiden imurointi sujuu käsivarustein vaivattomasti.
Harjan korkeudensäätö on helppoa, joten imurit soveltuvat
mainiosti erilaisille mattotyypeille.
Parempi ilman laatu
TASKI jet -imureissa on nykyaikainen 5-vaiheinen
suodatusjärjestelmä, joka koostuu kaksinkertaisesta
paperipölypussista, pestävästä suodattimesta,
poistoilmasuodattimesta sekä moottorin hiilipölysuodattimesta.
Helppokäyttöinen ja ergonominen
Tukevan ja turvallisen kahvansa ansiosta TASKI jet 38 ja 50 ovat
helppokäyttöisiä ja ergonomisia. Kahvan korkeus voidaan säätää
kahteen eri asentoon. Kompakti ja kevyt rakenne sekä ergonominen
kantokahva helpottavat imurin siirtelyä paikasta toiseen.

jet 38/50
Tekniset tiedot

TASKI jet 38

TASKI jet 50

Työleveys

38 cm

50 cm

Pölypussin tilavuus

4L

4L

Paino

7.8 kg

8.3 kg

Melutaso

69 dB(A)

69 dB(A)

Nimellisteho

900 W

920 W

Alipaine

16 kPa

16 kPa

Ilmavirtaus

45 L/sec

45 L/sec

Mitat (p x l x k)

26 x 38 x 120 cm

26 x 50 x 120 cm

Verkkojohdon pituus

10 m

10 m

Harjan pyörimisnopeus

5,000 rpm

4,500 rpm

Harjan korkeuden säätö

portaaton 1-10 mm

portaaton 1-10 mm

Suodatus

5-vaiheinen

5-vaiheinen

Sähköinen suojausluokka

II

II

Hyväksynnät

CE/CB/NEMKO

CE/CB/NEMKO

Malli

Tuotenumero

TASKI jet 38

7516255

TASKI jet 50

7516256

Varusteet

Tuotenumero

2-kertainen paperipölypussi (10 kpl/pkt)

8502160

Moottorisuodatin, 10 kpl/pkt

8503640

Imumoottorin poistoilmasuodatin (5 kpl/pkt)

8505110

Ominaisuuksien kuvaus
Vakiovarusteet: Pöly- ja rakosuutin ovat kiinnitetyt koneeseen käyttäjän käsien lähelle.
Ergonominen kahva: Kahvan korkeus ja teleskooppi-imutangon pituus on säädettävissä.
Kunnossapito: Telaharjan vaihto sujuu helposti ilman työkaluja. Imurissa on merkkivalot harjapaineen oikealle säädölle ja
pölypussin täyttymiselle.
Kestävyys: TASKI jet on valmistettu iskuja kestävästä ja pitkäikäisestä ABS-muovista.
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