
Szybkoobrotowa maszyna
jednotarczowa - System Omni

TASKI Ergodisc Omni to:

kompletny system do czyszczenia i pielęgnacji
wszechstronność i funkcjonalność
ergonomia
bezpieczeństwo

Kompletny system do czyszczenia i pielęgnacji podłóg
System Omni to: 1 maszyna, 2 produkty, 3 pady gwarantują,
że jest to unikalny, szybszy, praktyczny i bardzo wydajny
system. Takie rozwiązanie zapewnia zmniejszenie kosztów
związanych z utrzymaniem czystości i pielęgnacją
podłóg. Większość oszczędności wiąże się ze zwiększeniem
wydajności maszyny. W porównaniu z tradycyjną,
natryskową metodą czyszczenia podłóg urządzenie to
pozwala na oszędności nawet do 40%.

Wszechstronność i funkcjonalność
Omni System to połączenie wysokiej prędkości obrotowej
maszyny (900 obr./min) z dużym naciskiem
padu. Rozwiązanie to, w połączeniu z odpowiednimi
produktami i padami, pozwala na użycie systemu do
czyszczenia podłóg, ich polerowania oraz do codziennej
pielęgnacji. Dzięki swej wielofunkcyjności, maszyna TASKI
Ergodisc Omni doskonale sobie radzi nawet w miejscach,
których nie można wyłączyć z ruchu.

Ergonomia
Dzięki ergonomicznym kształtom, maszyna ta zapewnia
zwiększenie wydajności oraz zmniejszenie nakładu pracy.
- specjalny, ergonomiczny kształt rękojeści 
- ruchoma rękojęść prowadząca
- niski poziom wibracji
- niski poziom hałasu
 
Bezpieczeństwo
- ochrona rąk, dzięki zamkniętej rękojeści
- podwójne izolacje
- podwójny zamek bezpieczeństwa

Dane techniczne
Szerokość pracy 43 cm (17 inch)
Prędkość obrotowa 900 obr./min.
Ciężar maszyny 42 kg
Wysokość silnika 41.5 cm
Zużycie prądu 1400 W
Napięcie 220 / 230 V / 50Hz
Długość przewodu 15 m
Poziom hałasu 60 dB(A)
Klasa bezpieczeństwa I
Certyfikaty CE
Okres gwarancji 24 miesiące
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TASKI Ergodisc Omni
Produkt Numer SKU

TASKI Ergodisc Omni V8004630
pad biały 43 cm V7501330
pad czerwony 43 cm V7501300
pad niebieski 43 cm 42422*

TASKI Ergodisc Omni 8004630

pad biały 43 cm 7501330

pad czerwony 43 cm 7501300

pad niebieski 43 cm G70129

3 proste kroki do idealnego wyglądu podłóg
 
System Omni pozwala na wydłużenie okresu pomiędzy wykonywaniem kolejnych czyszczeń i zdzieraniem powłok. Można
go stosować na podłogach wrażliwych na działanie wody, np. drewnianych lub na podłogach, na których nie należy używać
emulsji do podłóg.
 

Krok 1 : czyszczenie
Aby usunąć zadrapania, zanieczyszczenia i pozostałości wcześniej stosowanych produktów, należy użyć maszyny Taski
Ergodisc Omni z niebieskim padem oraz preparatem Taski Jontec Stripo. Czyszczenie wykonujemy w momencie, w którym
podłoga zaczyna tracić właściwy wygląd. System Omni jest szczególnie polecany do stosowania na powierzchniach, które
nie mogą być wyłączone z ruchu lub na których nie należy wykonywać zdzierania na mokro.
 
Step 2 : codzienne czyszczenie i pielęgnacja
Do codziennego czyszczenia i pielęgnacji podłóg, należy stosować Taski Ergodisc Omni z padem czerwonym oraz preparat
Taski Jontec Restore. Taski Jontec Restore jest kombinacją wosków i rozpusczalników, dzięki temu jednocześnie usuwa
brud i zanieczyszczenia oraz pozostawia na powierzchni podłogi delikatny film ochronny. Polerowanie czerwonym padem tej
powłoki ochronnej, pozwala na osiągnięcię ciepłego, jedwabistego połysku podłogi. Aby uzyskać wysoki stopień połysku,
należy podłogę wypolerować padem z naturalnych składników.
 

Step 3 : Okresowe czyszczenie 
W momencie kiedy wygląd podłogi będzie znajdował się poniżej akceptowalnego poziomu, aby usunąć głebokie
zadrania oraz oderwać brud od filmu ochronnego, należy ponownie wykonać czyszczenie lub użyć preparatu Taski Jontec
Restore w połączeniu z czerwonym padem, aby usunąć ślady związane ruchem pieszych. Wtedy należy zacząć od kroku 2.
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