
 

TASKI® AERO 8  
TASKI® AERO 15 

Nowa linia super wydajnych i ultra cichych odku-
rzaczy TASKI, dedykowanych do pracy na sucho!

TASKI AERO 8 i TASKI AERO 15
Odkurzacze TASKI AERO 8 i TASKI AERO 15, by zapewnić maksymalną wy-
dajność pracy oraz doskonałe efekty czyszczenia, zostały stworzone z uży-
ciem najnowocześniejszej technologii oraz wyposażone w super wydajny
silnik. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu w nich opatentowanej technologii 
wyciszania, emitują bardzo niski poziom hałasu, są ultra ciche. 
Są to urządzenia proste w obsłudze, gdzie akcesoria typu: kabel zasilający,

nownie lub wymienić na nowe, bez konieczności użycia jakichkolwiek na-
rzędzi.

TASKI AERO 8 i TASKI AERO 15 to:
•  kompaktowa i wytrzymała konstrukcja TASKI;
•  efektywność i ochrona środowiska;
•  opatentowana technologia wyciszania TASKI;
•  komfort i ergonomia pracy;

Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja TASKI
Kompaktowa budowa, a tym samym niewielkie rozmiary odkurzacza umo-
żliwiają jego przechowywanie nawet w niewielkich przestrzeniach, np. 
wąskie szafy. Ponadto obudowa urządzenia została wykonana z trwałego 
tworzywa, odpornego na zarysowania, pęknięcia i uderzenia.

Efektywność i ochrona środowiska
TASKI AERO to rozwiązanie, w którym z super nowoczesną technologią po-
łączono wydajny silnik 585 W, a które daje rezultaty czyszczenia jak w przy-
padku odkurzacza z silnikiem o mocy 900 W lub większej. Możliwe jest to
poprzez  zastosowanie nowego sposobu przepływu powietrza oraz dzięki 
opatentowanej technologii wyciszania TASKI. W rezultacie, odkurzacze te 
generują oszczędności przy zużyciu energii oraz zapewniają mniejszą emi-
sję CO  , bez negatywnego wpływu na jakość czyszczenia.2

Opatentowana technologia wyciszania TASKI
Odkurzacze te dzięki zastosowaniu w nich opatentowanej technologii wy-
ciszania TASKI, emitują bardzo niski poziom hałasu, są ultra ciche tak, by 
można je było stosować w każdym obiekcie, o każdej porze.  Są to urządze-
nia idealne do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej, w sekto-

Komfort i ergonomia pracy
Odkurzacze TASKI AERO stworzone zostały z myślą o osobach pracujących 
z ich użyciem przez wiele godzin dziennie. Wbudowana w górną pokrywę 
rączka pozwala na wygodne przeniesienie odkurzacza w nowe miejsce, 
a osłona na kabel zasilający stanowiąca integralną część pokrywy, znaczą-
co ułatwia jego zwinięcie. Ponadto, udogodnienia typu: włączanie / wyłą-
czanie odkurzacza stopą, wskaźnik napełnienia worka oraz szeroki asorty-
ment dodatkowych akcesoriów, zapewniają wysoki komfort pracy dla ope-
ratora. Przemyślana budowa i zastosowanie innowacyjnych rozwiązań 
konstruktorskich to znaczące zwiększenie ergonomii pracy oraz prosta 
i szybka obsługa urządzenia.
Model: TASKI AERO 15 w standardzie wyposażony jest w zestaw dodatko-
wych dysz czyszczących (dysza do kurzu i dysza szczelinowa), które zosta-
ły wbudowane w tylną część odkurzacza (stanowią jego integralną część).
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TASKI® AERO 8   /   TASKI® AERO 15

Produkt Numer SKU

TASKI AERO 8      7524247

TASKI AERO 15    7524248

Akcesoria

7524288

TASKI AERO worki papierowe 10 szt. 7524289

TASKI AERO dysza ssąca (plastikowa) 7524290

TASKI AERO dysza ssąca (plastikowa obudowa + metalowy spód) 7524291

TASKI AERO dysza ssąca ultra płaska (do czyszczenia podłóg twardych) 7524292

TASKI AERO rura metalowa, teleskopowa 32mm 7524295

TASKI AERO zestaw dysz (dysza szczelinowa i dysza do kurzu) 32mm 7524299

TASKI AERO dysza szczelinowa 32/38mm 7524300

TASKI AERO dysza do kurzu 32/38mm 7524301

TASKI AERO dysza do tapicerki 32/38mm 7524302

7524303

7524304

7524305

Parametry techniczne

Pojemność zbiornika 13 L / 15 L Zasięg czyszczenia 16 m

obydwa Długość kabla zasilającego 12,5 m

Nominalny pobór mocy 585 W Długość węża ssącego 2,2  m

Napięcie 220/240 V Rura ssąca metalowa, teleskopowa

Waga 6,4 kg / 7,3 kg Szerokość dyszy ssącej 280 mm

Poziom hałasu (A ważony)   53 dB(A)
Wymiary (dł. x szer. x wys.)

424 x 313 x 353 mm
426 x 313 x 390 mmPoziom hałasu 66 dB / 63 dB

Siła ssania 17,41 kPa Klasa bezpieczeństwa II

Maksymalny przepływ powietrza 33 l/sek. Filtr Hepa tak (opcja)

3 Okres gwarancji 12 miesięcy
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