
TASKI® AERO  
8 PLUS / 15 PLUS 

TASKI – aukščiausio lygio siurbimas ir ypač tylus 
veikimas

TASKI AERO 8 PLUS ir TASKI AERO 15 PLUS
TASKI AERO 8 PLUS / TASKI AERO 15 PLUS pasižymi moderniausiomis te-
chnologijomis ir ypač efektyviu varikliu. Dėl specialios triukšmą slopinan-
čios technologijos dulkių siurblys veikia labai tyliai.
Technologijų ir funkcionalaus dizaino harmonija užtikrina „PLUS“ serijos 
dulkių siurblių naudojimo patogumą ir unikalią kolekciją funkcinių savy-
bių. Be to, keičiamosios dalys, tokios kaip laidas ir �ltrai, dėl sumanaus 
dizaino tapo gerokai paprastesnės, todėl naudotojas  jas gali pakeisti la-
bai greitai ir be jokių papildomų įrankių.

TASKI AERO 8 PLUS / TASKI AERO 15 PLUS:
• pažangus ir tvirtas korpusas;
• tvarumas ir efektyvumas;
• ypač žemas triukšmingumo lygis;
• sukonstruotas ir išbandytas atsižvelgiant į klientų poreikius;

Pažangus ir tvirtas korpusas
„TASKI AERO PLUS“ modeliai – unikalus sau lygių neturinčio efektyviam 
naudojimui ir patogumo derinys. Integruotas laido susukimas, dulkių 
maišelio užpildymo indikatorius ir „Eco“ režimas užtikrina didelį našumą, 
nepriekaištingą valymą bet kokioje aplinkoje ir bet kokiu metu. Visas šias
savybes garantuoja patikimos ir išbandytos technologijos. 

Tvarumas ir efektyvumas su „Eco“ funkcija
Naujasis „TASKI AERO“ dulkių siurblys yra labai efektyvus. Jame sumontu-
otas 585 W modernus variklis, užtikrinantis tokį patį ar net didesnį našu-
mą, kaip ir 900 W galingumo varikliai. Be to, „TASKI AERO PLUS“ turi „Eco“
funkciją, kuri energijos sąnaudas sumažina iki 295 W. Dėl to dulkių siur-
blys sutaupo daug energijos ir mažina išmetamo CO  kiekį. 2

Ypač žemas triukšmingumo lygis
Dėl novatoriškų patentuotų „TASKI“ triukšmą slopinančių technologijų 
„TASKI AERO“ veikia ypač tyliai. Mažas triukšmingumo lygis  reiškia, kad 
dulkių siurblį galima naudoti bet kokioje aplinkoje ir bet kokiu metu – 
net naktį. Režimo mygtuku „Eco“ triukšmą galima sumažinti iki minimu-
mo, o tai yra visiškai naujas profesionalaus valymo standartas. 

Sukonstruotas ir išbandytas pagal klientų poreikius
Siurblys sukurtas dažnam profesionaliam naudojimui bet kokioje aplinko-
je. Kiekvienas dulkių siurblio priedas įdiegtas remiantis klientų poreikiais 
ir pagamintas siekiant užtikrinti aukščiausią valymo kokybę. „TASKI AERO 
PLUS“ neturi sau lygių ergonomiškumo atžvilgiu. Jame sumontuota kojinė 
įjungimo funkcija, dvi sandėliavimo padėtys ir ypač aukštos kokybės prie-
dai, įeinantys ir į standartinę komplektaciją. 
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TASKI® AERO 8 PLUS  /  TASKI® AERO 15 PLUS
Techniniai duomenys

Rezervuaro talpa 13 L / 15 L 3

Nominalios sąnaudos 585 W  

Įtampa 220/240 V

Svoris su laidu 7,7 kg / 8,0 kg

Triukšmingumo lygis (Eco) 50 dB(A) 

Triukšmingumo lygis 53 dB(A) 

Triukšmingumo lygis (maks. Apkrovos metu) 60 dB / 59 dB

Triukšmingumo lygis (maks. Apkrovos metu)                     63 dB / 62 dB

Siurbimas   17,41 kPa

Didžiausias oro srautas 33 l/sek.

Produktas Kodas

TASKI AERO 8 PLUS     7524249

TASKI AERO 15 PLUS   7524250

Dulkių siurblys TASKI AERO 15 PLUS paruoštas darbui. Rinkinyje yra: šepetys dulkėms ir tarpams, vienas vilnonis dulkių maišas. 

Laido ilgis 12,5 m (su laido būgnu)

Žarnos ilgis 2,2 m

Siurbimo vamzdis metalinis, teleskopinis 

Siurbimo antgalio plotis 280 mm

Matmenys
426 x 313 x 388 mm
426 x 313 x 425 mm

Apsaugos klasė II

taip

Patvirtinimai Tüv/SEV/CE

Darbinis spindulys 16 m

www.diversey.com

Aksesuarai

7524288

TASKI AERO vienkartiniai popieriniai maišeliai, 10 vnt. 7524289

TASKI AERO „combi“ antgalis grindims su voleliu, 32 mm 7524290

TASKI AERO „combi“ lankstus 7524291

TASKI AERO „combi“ ypač plokščias antgalis grindims, 32 mm 7524292

TASKI AERO teleskopinis vamzdis, 32 mm 7524295

TASKI AERO siauras šepetys tarpams / dulkėms, 32 mm 7524299

TASKI AERO siauras ilgas antgalis tarpams, 32/38 mm 7524300

TASKI AERO ilgas šepetys dulkėms, 32/38 mm 7524301

TASKI AERO antgalis apmušalams, 32/38 mm 7524302

7524303

7524304

7524305

Maišelio tipas (vilnonis / popierinis) abu

Filtravimas (etapai)                 

TASKI AERO vienkartiniai vilnoniai maišeliai, 10 vnt. 

(dulkių siurblys paruoštas darbui su vienu vilnoniu dulkių maišu)

(dulkių siurblys paruoštas darbui su vienu vilnoniu dulkių maišu)




