
TASKI procarpet 45 to:

•    niezawodność i wydajność

•    różne metody prania w jednym urządzeniu

•    niewielkie koszty

•    proste i wygodne użytkowanie

Niezawodność i wydajność 

TASKI procarpet 45 to maszyna charakteryzująca się solidnością 

wykonania i niezawodnością. W urządzeniu tym połączyliśmy 

naszą wiedzę ekspercką w zakresie technologii odkurzania oraz

zastosowań preparatów chemicznych. Takie połączenie zape-

wnia otrzymanie doskonałych rezultatów prania oraz wysoką

wydajność maszyny.

TASKI procarpet 45 pozwala użytkownikowi na wybór pomiedzy 

różnymi metodami prania tak, aby były one dopasowane do jego

potrzeb: czas przeznaczony na wyschnięcie oraz stopień zabru-

dzeń. Maszyna może być przygotowana jako urządzenie do grun-

townego czyszczenia ekstrakcyjnego by usunąć duże zabrudze-

nia lub jako metoda odswieżenia wykładzin oraz przygotowana

jako zestaw do czyszczenia pośredniego (encapsulation).

Użytkownik maszyny ma kontrolę nad kosztami związanymi

z utrzymaniem czystości wykładzin oraz ma możliwość wyboru

metody prania najbardziej odpowiadającej jego potrzebom.

Stosowanie do prania wykładzin metody pośredniej, wydłuża 

okres czasu niezbędy do wykonania prania gruntownego. Po- 

zwala to na utrzymanie wykładzin w czystości na dłużej, bez 

konieczności ich wysychania przez długi czas.

Zmiana urządzenia z wersji do prania ekstrakcyjnego na pranie

pośrednie to bardzo prosty i szybki proces, nie wymagający

czny. Ponadto doskonałe wywarzenie maszyny to komfortowa

praca dla użytkownika, nawet przez wiele godzin. Ergonomiczny 

uchwyt pozwala zarówno pchać jak i ciągnąć maszynę. Szeroka 

oferta dodatkowych akcesoriów pozwala na wypranie innych po-

wierzchni, np.: tapicerki, krzeseł, foteli, narożników.

Różne metody prania w jednym urządzeniu

Niewielkie koszty

Proste i wygodne użytkowanie
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TASKI   procarpet 45   ®

żadnych narzędzi. Wystarczy zmienić szczotkę i produkt chemi-



Wydajność teoretyczna 495 m2/h

Wydajność (pranie ekstrakcyjne) 300 m2/h 

Wydajność (encapsulation) 445 m2/h

Szerokość pracy 45 cm

Pojemność zbiornika czystego roztworu 45 L

Pojemność zbiornika brudnego roztworu 45 L 

Długość przewodu 15 m

Napięcie 230V/50 Hz

Model Numer SKU 

Dodatkowe korzyści
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TASKI procarpet 45

 Dane techniczne

Akcesoria/ dodatkowe wyposażenie

Wymiary 82 x 56 x 86 cm

Waga maszyny (bez roztworu) 55 kg

Poziom hałasu (A ważony) < 70 dB(A)

Silnik szczotki

Silnik ssący

Prędkość szczotki 1000 rpm

Nacisk szczotki 10-17 kg  

TASKI procarpet 45 7522027

TASKI procarpet 45 szczotka do prania ekstrakcyjnego 7522181

1000 W

650 W

Elastyczny uchwyt: Rączka pozwala na ciągnięcie lub pchanie maszyny, dzięki czemu praca z maszyną jest bardziej komfortowa dla

użytkownika.

Łatwy dostęp do szczotki: Szczotka w prosty i szybki sposób może zostać wymieniona lub wyjęta do wyczyszczenia.

Dźwignia szczotki: Dźwignia szczotki pozwala na jej uniesienie ponad powierzchnię podłogi podczas postoju czy też magazynowania. 

W ten sposób szczotka nie zostanie uszkodzona/zdeformowana.

Akcesoria ręczne: Akcesoria ręczne w połączeniu z wężem pozwalają na wygodne wypranie obić i tapicerki. 

TASKI procarpet 45 szczotka do prania pośredniego 7522972

TASKI procarpet akcesoria komplet 8505160

TASKI dysza ręczna 12 cm 8505150

TASKI akcesoria procarpet: rura metalowa, dysza natryskowo-zbierająca 7512446

TASKI wąż giętki 6 m 8505170

TASKI gumowy wąż zasilający z uniwersalną końcówką 8502830

TASKI spryskiwacz 7.5 L 7500780

Wózek TASKI procarpet nano trolley 7522783

Numer SKUOpis
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