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TASKI Ergodisc 1200 – Polermaskin

En tålig, säker, enkel och ergonomisk polermaskin 
med 2 års garanti. Garantin täcker inte skador som 
orsakats av felaktig användning, försummelse, 
bristande underhåll och normal förslitning.

Ergonomi
Anatomiskt utformat grepp och handtag för bättre 
arbetsställning och ökad effektivitet. 

Säkerhet 
Klämskydd för händerna och dubbel säkerhets-
spärr för ökad säkerhet och minskad risk för 
arbetsskador.

En polermaskin som är lätt att använda. Den 
kör både framåt och bakåt och har en hög 
rondellhastighet. Blanka golv på snabbare tid. 
TASKI Ergodisc 1200 idealisk för stora ytor.

Tekniska Data
Arbetsbredd 50 cm
Vikt 42 kg
Rondelltryck 5 g/cm2

Varvtal 1200 varv/min
Effekt 1300 w
Strömstyrka 230 V/50 Hz
Nätkabel 25 m
Ljudnivå 1,5 m 64 dB(A) DIN 45635
Säkerhetsklass Skyddsklass 11, CE-märkt

Mångsidighet
Den kraftfulla dammsugaren med sugkrage och 
trestegsfiltrering garanterar hög hygiennivå. Flexi-
bel rondellhållare ger ett konstant arbetstryck och 
gör det lättare att använda maskinen på ojämna 
golv. Maskinen är utrustad med elektriskt sprayag-
gregat som standard. 

Enkelhet 
Lätt att montera tillbehör – spar tid. Rengörings-
vätskan tillförs rondellens mitt, varför hela rondel-
lens yta används.



Modell Power BMS Power BMS EBU 
Art.nr 7510361 7510374 
BMS X X 
Hjuldrift (WD+CSD) X X 
Elektrisk borstenhet (EBU) X 

Tillbehör/Reservdelar   
Tillbehör Art.nr 
Rondellhållare s1250 B, 280 mm 7510.634 
Skurborste s1250 B standard, 280 mm 7510.631 
Skurborste betong, s1250 B, 280 mm 7510.632 
Skurborste nylongrit, s1250 B, 280 mm 7510.633 
Rondeller och Contact pads 
  

Reservdelar 
PU drivhjul, brun 
PU drivhjul, grön 
PU länkhjul, 100 mm 
Timräknare 

Beskrivning av speciella fördelar   
BMS: ”Battery Management System” 

Batteriladdaren, som är integrerad i maskinen, förhindrar djupurladdning av batterierna , och 
säkerställer korrekt laddning. Detta ger enkel och snabb laddning och förlänger batteriernas livs-
längd.   

WD: ”Wheel Drive” 
Drivning på hjulen med variabel hastighet upp till 4,5 km/tim framåt och 2,5km/tim bakåt, inne-
bär bekväm körning och därmed ökad m2 kapacitet.   

CSD: ”Cleaning Solution Dosing”  
Med det patenterade CSD systemet doseras alltid exakt rätt mängd rengöringsvätska på golvet 
med hänsyn till maskinens fart. Ju saktare man kör ju mindre vätska doseras. Inga vattenrester i 
svängarna och 30-50% besparing av vatten och kem och därmed ökad avverkningsgrad.   

EBU: ”Electrical Brush Unit” 
Borsthuset kan höjas och sänkas med bara ”ett tryck på knappen”. Enkelt att byta borstar även för 
ovana förare.   


