SAP No
TASKI Swingo 150 E

70022632

*Dünyanın en küçük kombine yer yıkama makinesi. *Dar ve yüksek trafikli yerlere uygun. *Silindir fırçası ile özellikle derz vb düz
olmayan yüzeylerde etkin temizlik. *Fırçanın önünde ve arkasında yer alan iki adet vakum başlığı sayesinde en dar alanlarda bile
manevra yapmadan vakumlama imkanı. *250 m² pratik temizleme kapasitesi. *Köpüğü ayarlı, TASKI sert zemin temizleme
ürünleri ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.

TASKI Swingo 350 E

70022967

Standart silindir fırça 38 cm

70013712

Sert silindir fırça 38 cm (opsiyonel)

70018110
Toplam

KOMBİNE YER YIKAMA MAKİNELERİ

*Düşük yüksekliği ve 180˚ katlanabilen kolu sayesinde zor engellerin altına rahatlıkla girebilir. *Silindir fırça ile kenar ve köşelerde
mükemmel temizlik. *Yeni V-şekil vakum başlığı ile dersli ve pürüzlü yüzeylerde bile mükemmel kuruluk. *1140 m² teorik/350 m²
pratik temizleme kapasitesi. *Köpüğü ayarlı TASKI sert zemin temizleme ürünleri ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.

TASKI Swingo 350 BMS

70022798

Standart silindir fırça 38 cm

70013712

Sert silindir fırça 38 cm (opsiyonel)

70018110

Jel tip akü - 12V33Ah

70018511
Toplam

*Düşük yüksekliği ve 180˚ katlanabilen kolu sayesinde zor engellerin altına rahatlıkla girebilir. *Silindir fırça ile kenar ve köşelerde
mükemmel temizlik. *Yeni V-şekil vakum başlığı ile dersli ve pürüzlü yüzeylerde bile mükemmel kuruluk. *1140 m² teorik/350 m²
pratik temizleme kapasitesi. *Köpüğü ayarlı TASKI sert zemin temizleme ürünleri ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.

TASKI Swingo 455 E

70022942

Yer yıkama fırçası 43 cm

70012407

Sürücü disk 43 cm

70013725

TASKI Americo Yer Yıkama Pedi 43 cm/Kahverengi (5 adet/koli)

5959691
Toplam

*Direkt vakum hattı ve yeni V-şekil vakum başlığı ile maksimum güçte su emişi. *Çift manevra tekerleği sayesinde devrilme riskini
en aza indiren üstün manevra yeteneği. *Tüm kumandalara kolay erişim *Güvenli ve ergonomik kullanım kolu. *1290 m²
teorik/650 m² pratik temizleme kapasitesi. *Köpüğü ayarlı, Taski sert zemin temizleme ürünleri ile birlikte kullanılması
tavsiye edilir. Farklı yer pedi seçenekleri için "TASKI Americo Yer Pedleri" bölümüne bakınız.

TASKI Swingo 455 BMS

70022943

Yer yıkama fırçası 43 cm

70012407

Sürücü disk 43 cm

70013725

Trojan jel tip akü - 12V76Ah

70018178

TASKI Americo Yer Yıkama Pedi 43 cm/Kahverengi (5 adet/koli)

5959691
Toplam

*Direkt vakum hattı ve yeni V-şekil vakum başlığı ile maksimum güçte su emişi. *Çift manevra tekerleği sayesinde devrilme riskini en
aza indiren üstün manevra yeteneği. *Tüm kumandalara kolay erişim. *Güvenli ve ergonomik kullanım kolu. *1,5-2 saate kadar
çalışma süresi. *1290 m² teorik/650 m² pratik temizleme kapasitesi. *Köpüğü ayarlı, Taski sert zemin temizleme ürünleri ile
birlikte kullanılması tavsiye edilir. Farklı yer pedi seçenekleri için "TASKI Americo Yer Pedleri" bölümüne bakınız.

Fiyat bilgisi için lütfen iletişime geçiniz

enpa@enpakimya.com

SAP No
TASKI Swingo 755 E

70022752

Yer yıkama fırçası 43 cm

70012407

Sürücü disk 43 cm

70013725

TASKI Americo Yer Yıkama Pedi 43 cm/Kahverengi (5 adet/koli)

5959691
Toplam

KOMBİNE YER YIKAMA MAKİNELERİ
KOMBİNE YER YIKAMA MAKİNELERİ

*Direkt vakum hattı ile maksimum güçte su emişi. *Çift manevra tekerleği sayesinde devrilme riskini en aza indiren üstün manevra
yeteneği. *Tüm kumandalara kolay erişim. *Güvenli ve ergonomik kullanım kolu. *1720 m² teorik/750 m² pratik temizleme
kapasitesi. *Köpüğü ayarlı, Taski sert zemin temizleme ürünleri ile birlikte kullanılması tavsiye edilir. Farklı yer pedi
seçenekleri için "TASKI Americo Yer Pedleri" bölümüne bakınız.

TASKI Swingo 755 BMS Eco

70022682

Yer yıkama fırçası 43 cm

70012407

Sürücü disk 43 cm

70013725

Trojan jel tip akü - 12V85Ah

70018179

TASKI Americo Yer Yıkama Pedi 43 cm/Kahverengi (5 adet/koli)

5959691
Toplam

*Direkt vakum hattı ile maksimum güçte su emişi. *Çift manevra tekerleği sayesinde devrilme riskini en aza indiren üstün manevra
yeteneği. *Tüm kumandalara kolay erişim. *Güvenli ve ergonomik kullanım kolu. *2,5 saate kadar çalışma süresi. *1720 m²
teorik/750 m² pratik temizleme kapasitesi. *Köpüğü ayarlı, Taski sert zemin temizleme ürünleri ile birlikte kullanılması
tavsiye edilir. Farklı yer pedi seçenekleri için "TASKI Americo Yer Pedleri" bölümüne bakınız.

TASKI Swingo 1255 E

70022803

Yer yıkama fırçası 50 cm

70013616

Sürücü disk (pad taşıyıcı) 50 cm

70013615

TASKI Americo Yer Yıkama Pedi 51 cm/Kahverengi (5 adet/koli)

5959712
Toplam

*Direkt vakum hattı ve patentli "V şekil" vakum başlığı ile maksimum güçte su emişi. *Çift manevra tekerleği sayesinde devrilme
riskini en aza indiren üstün manevra yeteneği. *Tüm kumandalara kolay erişim. *Artırılmış tank kapasitesi. *Güvenli ve ergonomik
kullanım kolu. *2000 m² teorik/1250 m² pratik temizleme kapasitesi. *Köpüğü ayarlı, Taski sert zemin temizleme ürünleri ile
birlikte kullanılması tavsiye edilir. Farklı yer pedi seçenekleri için "TASKI Americo Yer Pedleri" bölümüne bakınız.

Fiyat bilgisi için lütfen iletişime geçiniz

enpa@enpakimya.com

SAP No
TASKI Swingo 1255 BMS

70022794

Yer yıkama fırçası 28 cm

70013613

Sürücü disk 28 cm

70013614

Trojan jel tip akü - 12V85Ah

70018179

TASKI Americo Yer Yıkama Pedi 28 cm/Kahverengi (5 adet/koli)

5959659
Toplam

KOMBİNE YER YIKAMA MAKİNELERİ

KOMBİNE YER YIKAMA MAKİNELERİ

Makine hızı ne olursa olsun m² başına solüsyon tüketimini sabitleyen ve %40'a kadar solüsyon tasarrufu sağlayan IntelliFlow sistemi.
*Direkt vakum hattı ve patentli "V şekil" vakum başlığı ile maksimum güçte su emişi. *Çift manevra tekerleği sayesinde devrilme
riskini en aza indiren üstün manevra yeteneği. *Tüm kumandalara kolay erişim. *Artırılmış tank kapasitesi. *Güvenli ve ergonomik
kullanım kolu. *3,5 saate kadar çalışma süresi. *2475 m² teorik/1250 m² pratik temizleme kapasitesi. *Köpüğü ayarlı, Taski sert
zemin temizleme ürünleri ile birlikte kullanılması tavsiye edilir. Farklı yer pedi seçenekleri için "TASKI Americo Yer
Pedleri" bölümüne bakınız.

TASKI Swingo 1650 BMS

70022442

Yer yıkama fırçası 33 cm

70013216

Sürücü disk 33 cm

70013215

Trojan jel tip akü - 6V189Ah

70018180

TASKI Americo Yer Yıkama Pedi 33 cm/Kahverengi (5 adet/koli)

7523066
Toplam

Makine hızı ne olursa olsun m² başına solüsyon tüketimini sabitleyen ve %40'a kadar solüsyon tasarrufu sağlayan IntelliFlow sistemi.
*Membran tank yapısı ile daha fazla temiz/kirli su hacmi. *Tüm kumandalara kolay erişim. *Güvenli ve ergonomik kullanım kolu. *5
saate kadar çalışma süresi. *3200 m² teorik/1650 m² pratik temizleme kapasitesi. *Köpüğü ayarlı, Taski sert zemin temizleme
ürünleri ile birlikte kullanılması tavsiye edilir. Farklı yer pedi seçenekleri için "TASKI Americo Yer Pedleri" bölümüne
bakınız.

TASKI Swingo 2100 μicro

7523420

Yer yıkama fırçası 28 cm

7522221

Sürücü disk 28 cm

7522220

Trojan jel tip akü - 6V189Ah

70018180

TASKI Americo Yer Yıkama Pedi 28 cm/Kahverengi (5 adet/koli)

7523067
Toplam

Makine hızı ne olursa olsun m² başına solüsyon tüketimini sabitleyen ve %40'a kadar solüsyon tasarrufu sağlayan IntelliFlow sistemi.
*Direkt vakum hattı ile maksimum güçte su emişi. * 75 L temiz ve kirli su tankı kapasitesi * Kenar ve köşelerin daha iyi temizliği için
ileri kenar temizlik - offset teknolojisi *5,5 km/saat çalışma hızı. *Tüm kumandalara kolay erişim. *Sürücüsüz çalışmayı engelleyen
özel sensörlü koltuk. *4 saate kadar çalışma süresi. *3025m² /2100 m² pratik temizleme kapasitesi. *Köpüğü ayarlı, Taski sert
zemin temizleme ürünleri ile birlikte kullanılması tavsiye edilir. Farklı yer pedi seçenekleri için "TASKI Americo Yer
Pedleri" bölümüne bakınız.

TASKI Swingo XP - R BMS

7523356

Yer yıkama fırçası 38 cm

7522221

Sürücü disk 38 cm

7522220

Trojan jel tip akü - 6V189Ah

70018180

TASKI Americo Yer Yıkama Pedi 38 cm/Kahverengi (5 adet/koli)

7523067
Toplam

*Yenilikçi Stand-On konsepti * Makine hızı ne olursa olsun m² başına solüsyon tüketimini sabitleyen ve %40'a kadar solüsyon
tasarrufu sağlayan IntelliFlow sistemi. *Tank içinde Tank yapısı ile daha fazla temiz/kirli su hacmi. *Tüm kumandalara kolay erişim. *
Yenilikçi Micro-Rotating Fırça Sistemi *Yenilikçi W-Şekilli vakum başlığı *Güvenli ve ergonomik kullanım kolu. *4 saate kadar çalışma
süresi. *4500 m² teorik/1750-2000 m² pratik temizleme kapasitesi. *Köpüğü ayarlı, Taski sert zemin temizleme ürünleri ile
birlikte kullanılması tavsiye edilir. Farklı yer pedi seçenekleri için "TASKI Americo Yer Pedleri" bölümüne bakınız.

Fiyat bilgisi için lütfen iletişime geçiniz

enpa@enpakimya.com

SAP No
TASKI Swingo 2500

70022862

Yer yıkama fırçası 35 cm

70012128

Sürücü disk 35 cm

70012132

Akü - ıslak tip (yerli) - İnci Akü
Redresör (yerli)
TASKI Americo Yer Yıkama Pedi 33 cm/Kahverengi (5 adet/koli)

70013114
70012367
7523066
Toplam

KOMBİNE YER YIKAMA MAKİNELERİ
KOMBİNE YER YIKAMA MAKİNELERİ

Makine hızı ne olursa olsun m² başına solüsyon tüketimini sabitleyen ve %40'a kadar solüsyon tasarrufu sağlayan IntelliFlow sistemi.
*Direkt vakum hattı ile maksimum güçte su emişi. *Çift manevra tekerleği sayesinde üstün manevra yeteneği. *Membran tank yapısı
ile daha fazla temiz/kirli su hacmi. *Devrilmeyi engelleyen yan mahmuzlar. *9 km/saat çalışma hızı. *Tüm kumandalara kolay erişim.
*Sürücüsüz çalışmayı engelleyen özel sensörlü koltuk. *5,5 saate kadar çalışma süresi. *7650m² teorik/2500 m² pratik temizleme
kapasitesi. *Köpüğü ayarlı, Taski sert zemin temizleme ürünleri ile birlikte kullanılması tavsiye edilir. Farklı yer pedi
seçenekleri için "TASKI Americo Yer Pedleri" bölümüne bakınız.

TASKI Swingo 4000

70022819

Yer yıkama fırçası 43 cm

70013876

Sürücü disk 43 cm

70013875

Akü - ıslak tip (İnci Akü)

70013927

Redresör (yerli)

70013942

TASKI Americo Yer Yıkama Pedi 43 cm/Kahverengi (5 adet/koli)

5959691
Toplam

Makine hızı ne olursa olsun m² başına solüsyon tüketimini sabitleyen ve %50'a kadar solüsyon tasarrufu sağlayan IntelliFlow sistemi.
*Direkt vakum hattı ve "W" şeklinde emici başlık ile maksimum güçte su emişi. *Tüm tekerleklerden yönlendirme ile sayesinde üstün
manevra yeteneği. *Membran tank yapısı ile daha fazla 200 litre temiz/kirli su hacmi. *7,5 km/saat temizleme hızı. *Tüm
kumandalara kolay erişim. *Sürücüsüz çalışmayı engelleyen yüksek arkalıklı özel sensörlü koltuk. *6,5 saate kadar çalışma süresi.
*6375 m² teorik /4000 m² pratik temizleme kapasitesi. *Köpüğü ayarlı, Taski sert zemin temizleme ürünleri ile birlikte kullanılması
tavsiye edilir. Farklı yer pedi seçenekleri için "TASKI Americo Yer Pedleri" bölümüne bakınız.

TASKI Swingo 5000

70022968

Yer yıkama fırçası 28 cm

70013613

Sürücü disk 28 cm

70013614

Akü - ıslak tip (İnci Akü)

70013927

Redresör (yerli)

70013942

TASKI Americo Yer Yıkama Pedi 28 cm/Kahverengi (5 adet/koli)

5959659
Toplam

Makine hızı ne olursa olsun m² başına solüsyon tüketimini sabitleyen ve %50'a kadar solüsyon tasarrufu sağlayan IntelliFlow sistemi.
*Direkt vakum hattı ve "W" şeklinde emici başlık ile maksimum güçte su emişi. *Tüm tekerleklerden yönlendirme ile sayesinde üstün
manevra yeteneği. *Membran tank yapısı ile daha fazla 200 litre temiz/kirli su hacmi. *7,5 km/saat temizleme hızı. *Tüm
kumandalara kolay erişim. *Sürücüsüz çalışmayı engelleyen yüksek arkalıklı özel sensörlü koltuk. *6,5 saate kadar çalışma süresi.
*105 cm çalışma genişliği ile 7875 m² teorik /5000 m² pratik temizleme kapasitesi. *Köpüğü ayarlı, Taski sert zemin temizleme
ürünleri ile birlikte kullanılması tavsiye edilir. Farklı yer pedi seçenekleri için "TASKI Americo Yer Pedleri" bölümüne bakınız.

Fiyat bilgisi için lütfen iletişime geçiniz

enpa@enpakimya.com

SAP No
TASKI Ergodisc 1200

70004215

TASKI Americo Yer Yıkama Pedi 51 cm/Beyaz (5 adet/koli)

5960107
Toplam

*Kullanıcıya ulaşan titreşimi en aza indirerek uzun süre kullanım imkanı veren özel tasarım. *Kullanım sırasında özellikle sırt ve
belde oluşabilecek sıkıntıları ortadan kaldıran ergonomik kullanma kolu tasarımı. *Özel tetik kilidi sayesinde güvenli kullanım.
*1200 devir/dakika çalışma hızı.

TASKI Ergodisc 165

70001972

Su tankı (Ergodisc)

70012404

Fırça 43 cm (Ergodisc)

70012407

Sürücü disk 43 cm (Ergodisc)

70012405

TASKI Americo Yer Yıkama Pedi 43 cm/Kahverengi (5 adet/koli)

5959691

KOMBİNE YER
TEK
DİSKLİMAKİNELERİ
YER YIKAMA VE CİLALAMA MAKİNELERİ
YIKAMA

Toplam

*Kullanıcıya ulaşan titreşimi en aza indirerek uzun süre kullanım imkanı veren özel tasarım. *Kullanım sırasında özellikle sırt ve
belde oluşabilecek sıkıntıları ortadan kaldıran ergonomik kullanma kolu tasarımı. *Özel tetik kilidi sayesinde güvenli kullanım.
*Köpük jeneratörü takılabilme özelliği. *165 devir/dakika çalışma hızı. Farklı yer pedi seçenekleri için "TASKI Americo Yer
Pedleri" bölümüne bakınız.

TASKI Ergodisc Duo

70001970

Su tankı (Ergodisc)

70012404

Fırça 43 cm (Ergodisc)

70012407

Sürücü disk 43 cm (Ergodisc)

70012405

TASKI Americo Yer Yıkama Pedi 43 cm/Kahverengi (5 adet/koli)

5959691
Toplam

*Kullanıcıya ulaşan titreşimi en aza indirerek uzun süre kullanım imkanı veren özel tasarım. *Kullanım sırasında özellikle sırt ve
belde oluşabilecek sıkıntıları ortadan kaldıran ergonomik kullanma kolu tasarımı. *Özel tetik kilidi sayesinde güvenli kullanım.
*Köpük jeneratörü takılabilme özelliği. *165/330 devir/dakika çalışma hızı (çift devirli). Farklı yer pedi seçenekleri için "TASKI
Americo Yer Pedleri" bölümüne bakınız.

Kuru Köpük Paketi (165 ve Duo modellerine uyumlu)
Köpük Jeneratörü (Ergodisc)

70012406

El fırçası seti (Ergodisc)

70012410

Kuru köpük fırçası 43 cm (Ergodisc)

70012408

Opsiyonel aksesuarlar
Şamp. fırçası 43 cm (Ergodisc)

70012409

Şampuan ayar valfi (Ergodisc)

70012356

Mekanik sprey ünitesi (Ergodisc)

70012403

Vakum ünitesi (Ergodisc)

70012422

Vakum ünitesi kenar kiti (Ergodisc)

70018255

Fiyat bilgisi için lütfen iletişime geçiniz

enpa@enpakimya.com

SAP No
TASKI Vacumat 22

70003306

Islak vakum seti (Vac.22 ve 44T)

70012436

Kuru vakum seti (Vac.22)

70012435

Toz torbası (Vac.22 için)

70012453

ISLAK/KURU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER

Toplam

*ABS plastikten yapılmış sağlam gövde. *Düşük ses seviyesi. *Özel taşıma ve kirli su boşaltma kolu. *22 kPa (kilopascal) emiş
gücü.

TASKI Vacumat 44T

70004218

Fixomat (Vac 44T)

70012785

Islak vakum seti (Vac.22 ve 44T)

70012436
Toplam

KOMBİNE YER YIKAMA MAKİNELERİ

*Özel alaşımlı paslanmaz çelik gövde. *Çift vakum motoru. *2x22 kPa (kilopascal) emiş gücü. *Standart taşıyıcı trolley ve büyük
tekerlekler ile kolay kullanım. *Düşük ses seviyesi. *Fixomat (opsiyonel) takılabilme özelliği.

Fiyat bilgisi için lütfen iletişime geçiniz

enpa@enpakimya.com

SAP No
TASKI Vento 8S

70023156

Fleece toz torbası

70012963

Çift filtreli kağıt toz torbası

70012965

*** Toplam fiyat çift filtreli kağıt toz torbası (10 adet) dikkate alınarak hesaplanmıştır ***

Toplam

*ABS plastikten yapılmış sağlam gövde. *Çok düşük ses seviyesi 59dB(A). *22 kPa (kilopascal) artırılmış emiş gücü. * 61lt/sn
hava akışı. * 4 kademeli filtrasyon. * C enerji sınıfına sahip küçük/orta büyüklükteki alanlara uygun kuru tip vakum makinesi.

TASKI Vento 15S

70023155

Fleece toz torbası

70012964

Çift filtreli kağıt toz torbası

70012966

*** Toplam fiyat çift filtreli kağıt toz torbası (10 adet) dikkate alınarak hesaplanmıştır ***

Toplam

KOMBİNEKURU
TİP ELEKTRİKLİ
YER YIKAMA
SÜPÜRGELER
MAKİNELERİ

*ABS plastikten yapılmış sağlam gövde. *Çok düşük ses seviyesi 61 dB(A). *. *22 kPa (kilopascal) emiş gücü. * 61lt/sn hava
akışı. *Orta/büyük alanlara uygun. *Opsiyonel fırça motoru takılabilme özelliği. *By-pass motor koruma özelliği. *Opsiyonel HEPA
filtre. *15 lt toz torbası kapasitesi. *C enerji sınıfına sahip orta/büyük alanlara uygun kuru tip vakum makinesi

TASKI Dorsalino

70001801

Aksesuar seti

70012192

Toz torbası

70012193
Toplam

*ABS plastikten yapılmış sağlam gövde. *Sırtta taşınabilme özelliği. *Çok düşük ses seviyesi. *19 kPa (kilopascal) emiş gücü.
*Sinema vb dar alanlara uygun. *By-pass motor koruma özelliği.

TASKI Jet 38

70022552

Toz torbası

70012152
Toplam

*ABS plastikten yapılmış sağlam gövde. *Geniş fırçalama aparatı ile yüksek tüylü hallarda daha fazla hijyen. * Teleskopik vakum
borusu ile yüksek alanların rahat temizliği. * Standart iki adet vakum aksesuarı. *Çok düşük ses seviyesi. *Ayarlanabilir fırça
yükseklik seviyesi. *Vakum hortumu uzatması ile havalandırma vb alanlara kolay erişim. *17 kPa (kilopascal) emiş gücü.

Opsiyonel aksesuarlar
HEPA Filtre Kiti - HEPA Filtre ve Egzoz Filtresi

*Sadece Vento 15S ile kullanılır.

70012971

HEPA Filtre

*Sadece Vento 15S ile kullanılır.

70012972

Egzoz Filtre

*Sadece Vento 15S ile kullanılır.

70012970

Silici başlık

70012111

Emme borusu

70012103

Açılı bağlantı parçası

70012109

Emme hortumu
Pamuklu filtre

70012170
*Sadece Vacumat 44T ile kullanılır.

70012817

Universal toz nozulu

70012118

Vakum ünitesi toz torbası

70012595

Fiyat bilgisi için lütfen iletişime geçiniz

enpa@enpakimya.com

SAP No
70004216

*Otopark, spor alanları vb geniş alanların süpürülmesine uygun açık alan süpürme aracı. *İki yan fırça ile 80 cm çalışma genişliği.
*40 lt çöp haznesi. *2800 m² teorik temizleme kapasitesi.

KOMBİNE YER YIKAMA MAKİNELERİ

AÇIK ALAN SÜPÜRÜCÜ

TASKI Balimat 45

Fiyat bilgisi için lütfen iletişime geçiniz

enpa@enpakimya.com

SAP No
TASKI Aquamat 20

70001798

Aksesuar seti

70012194

PÜSKÜRTME EMME HALI YIKAMA MAKİNALARI

Toplam

*Küçük-orta büyüklükteki halı alanların yıkanmasına uygun püskürtme emme halı yıkama makinesi. *22 kPa vakum gücü. *22/18 lt
temiz/kirli su tankı kapasitesi. *47 lt/sn hava akışı. Taski Tapi Extract halı yıkama ürünü ile kullanılması tavsiye edilir.

TASKI Procarpet 30

70023141

Püskürtme-emme halı fırçası

70018405

Kapsülleme halı fırçası

70018406

Aksesuar seti

70012194
Toplam

*Orta-geniş halı alanların yıkanmasına uygun fırçalı, püskürtme emme halı yıkama makinesi (*Taski Tapi Extract halı yıkama ürünü
ile kullanılması tavsiye edilir). *Opsiyonel manuel halı yıkama aparatı ile kullanma imkanı. *25 kPa vakum gücü. *30/30 lt temiz/kirli
su tankı kapasitesi. *54 lt/sn hava akışı. *Halı tüyünün yüksekliğine göre fırça yükseklik ayarı imkanı. *Halı zeminin ömrünü uzatan
ara temizlik opsiyonu sunan Kapsülleme Teknolojsi (Taski Tapi Shampoo ile kullanılması tavsiye edilir).

KURU KÖPÜK HALI YIKAMA
KOMBİNE YER YIKAMA MAKİNELERİ
MAKİNALARI

Opsiyonel aksesuarlar
Emme Hortumu

70012170

Sprey lansı

70012180

Koltuk, döşeme nozulu

70012197

TASKI Swift 35

70003585

El fırçası seti (Ergodisc 165/Duo)

70012410
Toplam

*Orta-geniş halı alanların yıkanmasına uygun kuru köpük halı yıkama makinesi. *35 cm şampuanlama başlığı. * 80 m²/saat uygulama
hızı. *Taski Tapi Shampoo kuru köpük şampuanlama ürünü ile kullanılması tavsiye edilir.

Fiyat bilgisi için lütfen iletişime geçiniz

enpa@enpakimya.com

SAP No

SAP No

TASKI KAT ARABALARI

TASKI Kat Arabaları
TASKI Midi Open Kat Arabası

70013704

TASKI Mini Open Kat Arabası

70013687

TASKI Midi Closed Kat Arabası

70013575

TASKI Mini Closed Kat Arabası

70013574

TASKI Midi Wet Kat Arabası

70013707

TASKI Mini Wet Kat Arabası

70013686

TASKI Kat Arabaları Aksesuarları - Opsiyonel
TASKI Mop Kutusu - 60 cm

70013682

TASKI Mop Kutusu Kapağı - 60 cm

70013684

TASKI Mop Kutusu - 40 cm

70013683

TASKI Mop Kutusu Kapağı - 40 cm

70013685

TASKI Mop Kutusu - 25 cm

70013782

TASKI Mop Kutusu Kapağı - 25 cm

70013784

Twister by TASKI Yer
Bakım Pedleri

KOMBİNE
TASKI YER
Americo
YIKAMA
Yer MAKİNELERİ
Pedleri

TASKI Americo Yer Yıkama ve Bakım Pedleri
TASKI Americo Yer Yıkama Pedi 28 cm/Beyaz (5 adet/koli)

5960019

TASKI Americo Yer Yıkama Pedi 28 cm/Kırmızı (5 adet/koli)

5959915

TASKI Americo Yer Yıkama Pedi 28 cm/Kahverengi (5 adet/koli)

5959659

TASKI Americo Yer Yıkama Pedi 28 cm/Siyah (5 adet/koli)

5959481

TASKI Americo Yer Yıkama Pedi 33 cm/Beyaz (5 adet/koli)

5960035

TASKI Americo Yer Yıkama Pedi 33 cm/Kırmızı (5 adet/koli)

5959931

TASKI Americo Yer Yıkama Pedi 33 cm/Kahverengi (5 adet/koli)

7523066

TASKI Americo Yer Yıkama Pedi 33 cm/Siyah (5 adet/koli)

5959501

TASKI Americo Yer Yıkama Pedi 38 cm/Beyaz (5 adet/koli)

5960051

TASKI Americo Yer Yıkama Pedi 38 cm/Kırmızı (5 adet/koli)

5959958

TASKI Americo Yer Yıkama Pedi 38 cm/Kahverengi (5 adet/koli)

7523067

TASKI Americo Yer Yıkama Pedi 38 cm/Siyah (5 adet/koli)

5959528

TASKI Americo Yer Yıkama Pedi 43 cm/Beyaz (5 adet/koli)

5960078

TASKI Americo Yer Yıkama Pedi 43 cm/Kırmızı (5 adet/koli)

5959974

TASKI Americo Yer Yıkama Pedi 43 cm/Kahverengi (5 adet/koli)

5959691

TASKI Americo Yer Yıkama Pedi 43 cm/Siyah (5 adet/koli)

5959587

TASKI Americo Yer Yıkama Pedi 51 cm/Beyaz (5 adet/koli)

5960107

TASKI Americo Yer Yıkama Pedi 51 cm/Kırmızı (5 adet/koli)

5959991

TASKI Americo Yer Yıkama Pedi 51 cm/Kahverengi (5 adet/koli)

5959712

TASKI Americo Yer Yıkama Pedi 51 cm /Siyah (5 adet/koli)

5959624

Twister by TASKI Yer Bakım ve Parlatma Pedleri
Twister by TASKI Yer Pedi 432 mm Kırmızı (2 adet/koli)

70018130

Twister by TASKI Yer Pedi 432 mm Beyaz (2 adet/koli)

70018106

Twister by TASKI Yer Pedi 432 mm Sarı (2 adet/koli)

70018107

Twister by TASKI Yer Pedi 432 mm Yeşil (2 adet/koli)

70018108

Twister by TASKI Yer Pedi 515 mm Beyaz (2 adet/koli)

70018174

Twister by TASKI Yer Pedi 515 mm Yeşil (2 adet/koli)

70018109

Fiyat bilgisi için lütfen iletişime geçiniz

enpa@enpakimya.com

