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“Allt-i-ett” funktionskombination med 
högsta effektivitet och extremt tyst ljudnivå

TASKI AERO 8 PLUS och 15 PLUS

TASKI AERO 8/15 PLUS högeffektiva dammsugare utrustad med toppmodern teknik, 
supereffektiv motor och vår patenterade Whisper- teknik som gör att dammsugaren 
kan köras extremt tyst.

PLUS-serien erbjuder oöverträffad enkelhet kombinerat med unika funktioner genom 
symbiosen mellan teknologi och funktionell design. Det är dessutom mycket enkelt att 
byta ut delar såsom elkabel och filter utan behov av några verktyg.

TASKI AERO 8/15 PLUS ger dig:

•  Avancerade funktioner i en unik kombination
•  Hållbart högpresterande koncept med ECO-funktion
•  Extremt tyst TASKI Whisper-teknik
•  Konstruerad och funktionstestad enligt bäst praxis

Avancerade funktioner i en unik kombination
TASKI AERO PLUS serien erbjuder en unik kombination av funktioner för 
oöverträffad effektivitet och användarvänlighet. Integrerad kabelvind, pås-
fyllningsgradsindikator och ECO-mode garanterar hög produktivitet och excellenta 
rengöringsresultat i alla miljöer när som helst på dygnet.

Hållbart högpresterande koncept med ECO-funktion
De nya TASKI AERO-dammsugarna är mycket effektiva genom användning av en 
585W state-of-the-art vakuummotor som levererar samma sugeffekt som jämförbara 
dammsugare med 900W eller mer på motorn. Dessutom kan man reducera 
strömförbrukningen på TASKI AERO PLUS till 295W genom ECO-knappen.
Dammsugaren sparar betydande mängder energi och på samma gång bidrar vi till att 
koldioxidutsläppen minskar utan att kompromissa med rengöringsresultat på något 
sätt.

Extremt tyst TASKI Whisper-tekniken
Tack vare den innovativa och patenterade TASKI- Whisper-tekniken, blir TASKI 
AERO extremt tystgående. Denna låga ljudnivå betyder att dammsugaren kan vara i 
drift i känsliga miljöer när som helst på dygnet, dag som natt. I ECO-läget, minskar 
ljudnivån till ett minimum och sätter en ny standard inom professionell rengöring.

Designad och testad enligt operativ bästa praxis
Produkten är avsedd för frekvent professionell rengöring i alla miljöer. Utvecklingen av 
produkten är baserad på en omfattande kund- och användare utvärdering i syfte att 
leverera den bästa och högsta rengöringskvalitet med hög driftseffektivitet. När det 
gäller ergonomisk design är TASKI AERO oöverträffad, med en fotmanövrerad 
strömbrytare, två parkeringslägen och mycket hög kvalité på tillbehör som standard.

TASKI® AERO
8 PLUS/15 PLUS



TASKI® AERO 8 PLUS/15 
Teknisk information

Behållare volym   13 l / 15 l    Arbetsradie   16 m
Påstyp (fleeze/papper)  båda    Kabel längd   12.5 m (med kabelvinda)
Strömförbrukning  585 W    Sugslang längd   2.2 m
Strömstyrka   220/240 V   Sugrör    Teleskop metall
Vikt med kabel   7.7 kg / 8.0 kg   Munstycksbredd std  280 mm
Ljudnivå (ECO)   50 dB(A)   Mått    426 x 313 x 388 mm
Ljudnivå    53 dB(A)      426 x 313 x 425 mm
Ljudnivå motor (ECO)  63 dB    Skyddsklass   Class II
Ljudnivå motor   66 dB    HEPA filter, tillbehör  Yes
Vakuum    17.41 kPa   Godkännande   TÜV/SEV/CE
Filtrering (steg)   3    Luftflöde   33 l/sec

Artikelnamn      Artikelnummer
TASKI AERO 8 PLUS    7524249
TASKI AERO 15 PLUS    7524250

Tillbehör
TASKI AERO 8/15 dammpåse fleeze, 10 st      7524288

TASKI AERO 8/15 dammpåse papper, 10 st     7524289

TASKI AERO golvmunstycke med ett hjul 32mm     7524290
TASKI AERO golvmunstycke utan hjul 32mm     7524291
TASKI AERO kombigolvmunstycke 2000 med hjul 32mm    7524292
TASKI AERO teleskoprör 32mm       7524295
TASKI AERO sugrör 32mm       7524296

TASKI AERO tillbehörsats: fogmunstycke, dammborste 32mm   7524299

TASKI AERO fogmunstycke 32/38mm      7524300
TASKI AERO dammborste 32/38mm      7524301
TASKI AERO möbelmunstycke 32/38mm      7524302

TASKI AERO utblåsfilter, 10 st       7524303

TASKI AERO 8/15 HEPA filter       7524304
TASKI AERO 8/15 filterduk, 5 st       7524305
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