
Monodisco de baixa velocidade
para tarefas difíceis
Principais vantagens
• Eficiência
• Robustez
• Ergonomia
• Simplicidade

Eficiência
O uso do chassi de metal que aumenta o peso da máquina, e um 
motor extremamente potente, proporcionam uma excelente ação 
mecânica no processo de lavagem. Ideal para tarefas pesadas 
tais como decapar, cristalizar mármore ou tratar madeira, a TASKI 
ergodisc HD proporciona a melhor eficiência dentro da sua classe. 
A baixa altura da caixa da escova e do motor permite limpar 
debaixo dos obstáculos, enquanto que a velocidade da escova de 
150 rpm proporciona uma textura muito uniforme na superfície e 
reduz os salpicos da solução de limpeza.

Robustez
A construção resistente da máquina em combinação com um
motor de elevado torque faz com que a máquina seja muito
robusta e durável.

Ergonomia
Embora os aspetos mais importantes estejam na eficiência, esta 
máquina melhora as condições de trabalho do operador através 
de uma série de características únicas. A pega anatomicamente 
desenhada, é ajustável em altura e tem uma proteção única das 
mãos. O baixo nível de vibração, em combinação com a emissão
de pouco ruído, permitem longas horas de trabalho sem cansaço.

Simplicidade
O transporte e arrumação da máquina é muito simples devido 
às grandes rodas, à pega dobrável e à opção de remover o peso 
adicional. Colocar os acessórios não requer ferramentas adicionais. 
Isso reduz a necessidade de formação do operador.

ergodisc® HD



Dados técnicos

Largura de trabalho 43 cm Altura do motor 35 cm

Velocidade 150 rpm Altura da caixa da escova 8 cm

Motor 230 V / 50 Hz Classe de proteção II

Consumo nominal 1.1 kW Homolgações CB-Protocol

Peso 54 kg Chassi da máquina Alumínio fundido

Opcional: Peso adicional 10 kg Transmissão Engrenagem planetária

Comprimento do cabo 15 m

Modelo Código

TASKI ergodisc HD 7518199

Informação adicional

O reservatório de água anexável permite que a alimentação da solução de limpeza seja feita a partir do centro da escova.  
Isto reduz os salpicos e torna a operação mais eficiente.

Acessórios Código

Peso extra 10 kg para ergodisc HD 7518579

Prato porta discos 43 cm 8504410

Escova de lavagem 43 cm 8504750

Escova de lavagem macia / cimento 43 cm 8504800

Escova de lavagem abrasiva 43 cm 8504780

Reservatório de água para ergodisc 8504390

Prato porta lixa para afagamento 43 cm 7510031
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