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Taski Jet 50 – Borstvalsdammsugare för yrkesanvändning

Sugkraft med djuprengöring
Den kraftiga sugmotorn säkerställer en hög damm-
upptagning.Tillsammans med den högvarviga 
borstvalsen som frigör smutspartiklar mekaniskt 
gör TASKI jet 50 rent på djupet. Detta innebär ett 
perfekt rengöringsresultat och ett fräscht intryck 
av mattan. TASKI jet 50 har låg vikt och lätt att 
hantera vilket ger god ergonomi och hög produk-
tivitet.

Mångsidighet
TASKI jet 50 kan användas i horisontalt läge för 
att rengöra under sängar och möbler. Tack vare 
handrörsutrustningen med tillhörande munstycken 
kan maskinen användas även ovanför golvet. 
Borstvalshöjden kan enkelt justeras utan verktyg 
för arbete på olika typer av mattor.

TASKI jet 50 ger dig:
– Sugkraft med djuprengöring
– Mångsidighet
– Förbättrad luftfiltrering
– Ergonomiskt utformad och lätt att transportera

Tekniska Data
Arbetsbredd 500 mm
Pappersdammpåse volym 4 l
Vikt med kabel 8,3 kg
Ljudnivå 69db(A)
Effekt 920 W
Vakuum 16 kPa
Max luftflöde 45 l/s
Mått (L x B x H) 260x500x1200mm
Nätkabel längd 10 m
Borstvalsvarvtal 4500 rpm
Borstjustering variabel 1-10 mm
Filtrering 5-steg
Skyddsklass II

Förbättrad luftfiltrering
TASKI jet 50 har ett modernt 5-stegs filtersystem 
bestående av dubbel pappersdammpåse, tvättbart 
dammfilter, utblåsfilter och koldammsfilter.
Som extra utrustning finns även ett HEPA-filter

Ergonomiskt utformad
TASKI jet 50 är mycket användarvänlig tack vare 
sitt robusta och ergonomiska handtag som också 
kan justeras i två höjder. Den kompakta designen, 
den låga vikten samt det ergonomiskt utformade 
bärhandtaget gör maskinen mycket lättransporte-
rad från rum till rum samt upp och ner i



Modell Art.nr
TASKI jet 50 7516256

Tillbehör
Tillbehör Art.nr
Elementmunstycke 4080220
Möbelmunstycke 4080230
Dubbel pappersdammpåse ( 10st/förp) 8502160

Motorskyddsfilter ( 10 st/förp) 8503640
Utblåsfilter (5st/förp) 8505110
HEPA filter 8505180

Extra finesser:
Damm- och elementmunstycken följer med maskinen och är bekvämt placerade.
Det ergonomiska, justerbara handtaget med klämskydd tillsammans med det justerbara teleskopröret sä-
kerställer bekväm hantering och dammsugning.
Borstvalsen kan bytas utan verktyg och en varningslampa tänds då borsten är felinställd eller då påsen 
behöver bytas. 
TASKI jet är tillverkad av slagtålig och motståndskraftig ABS för längsta livslängd.


