Procarpet 30
Unika fördelar
* Tillförlitlighet och hög produktivitet
* Flexibel applikation
* Lägre totala ägandekostnader (TCO)
* Lätt att använda

Pålitlig och robust
TASKI Procarpet 30 är mycket robust och slitstark.
Maskinen är konstruerad för att tåla mycket tuffa
rengöringsuppgifter. Genom användning av högteknologiska material i samtliga komponenter,
ökar maskinens livslängd samt minimerar serviceoch reparationskostnader.
TASKI Procarpet 30 tillåter användare att välja
rengöringsapplikationen som är mest lämplig
beroende på torktid och smutsighetsgrad. Maskinen
kan på ett enkelt sätt välja mellan djup rengöring, sk
sprayextraktion, eller underhållsrengöring.
Maskinen kan även användas för rengöring med
kapslingsmetoden.
Lätt att använda
Maskinen kan på ett enkelt sätt ställas om från djuptill underhållsrengöring genom byte av kemikalier
och ett tryck på kapslingsknappen. Det finns även
fler tillbehör som täcker en mängd andra
rengöringsapplikationer.

Tekniska data

Ytterligare egenskaper
Enkelt borstbyte: Borsten är lättåtkomlig från
sidan för byte och rengöring. Parkeringsläge:
Parkeringsspaken lyfter upp borsten från
golvet när maskinen förvaras. Detta undviker
skador på borsten och borsten kan sitta kvar
vid förvaring. Handrörsutrustning och slang:
Används på svåråtkomliga ytor. Enkel
montering med snabbkoppling.
Möbelmunstycke kan lätt monteras på sug/
tryckslangen vid textil- och möbelrengöring.

Teoretisk kapacitet
Praktisk kapacitet (Extraktion)

420 m2/h
200 m2/h

Praktisk kapacitet (Kapsling)
Arbetsbredd

405 m2/h
38 cm

Varvtal borste

1 000 rpm

Borsttryck

10-17 kg

Sugkraft

Renvattentank

1000 W
30 L

Smutsvattentank

30 L

Mått (LxBxH)

109x47x94 cm

Vikt

52 kg

Ljudnivå

70 dB(A)

Borstmotor

650 W

Kabellängd
Strömstyrka
Orange Clean AB
Box 2046
169 02 Solna

Besök: Bergshöjden 4-6
174 45 Sundbyberg

Tel: 08-628 23 10
Fax: 08-733 90 70

15 m
230 V/50 Hz
info@orangeclean.se
www.orangeclean.se

Modell

Art nr

TASKI Procarpet 30

7522309

Tillbehör

Art nr

Extraktionsborste

7522313

Kapslingsborste

7522973

Möbelmunstycke metall 12 cm

8505150

Munstycke för hårda golv

7512446

Förlängningsslang 6 m

8505170

Påfyllningsslang med universalkoppling

8502830

TASKI Övertrycksspruta 7,5 lit

7500780

TASKI procarpet system och
rengöringsprodukter är testade och
godkänt av The Carpet and Rug
Institute (CIR) och Wool Safe.

