
TASKI® JFit
Sistema de diluição integrado para
auto-lavadoras TASKI

Características principais
Consistência e qualidade nos resultados de limpeza
Controlo de custos

Simplicidade e Segurança

Benefícios ambientais

  

 

  

TASKI JFit é um sistema de diluição de produtos para auto-lavadoras 
que o ajuda a atingir com consistência elevados resultados de limpeza, 
controlo de custos e simpli�ca o funcionamento da sua máquina.

Consistência e Qualidade nos resultados de limpeza
Assegura o produto correcto à taxa de diluição correcta para cada tarefa 
e tipo de pavimento. Isto garante os melhores resultados de limpeza e 
evita potenciais danos no pavimento provocados pela utilização de 
produtos inadequados.

Controlo de custos
Este sistema de controlo de diluição garante a mais elevada precisão 
nas dosagens sem possibilidade de dosagens superiores/inferiores. Em 
resultado, o consumo de produtos e os custos tornam-se previsíveis. É 
possível ao supervisor ou a um técnico da Diversey bloquear um nível 
de dosagem preferencial.

Simplicidade e Segurança
O funcionamento é simples bem como a troca de bolsas. A utilização de 
bolsas seladas garante que o operador não contacta com os produtos. A 
embalagem elimina a necessidade de manusear bilhas pesadas.

Benefícios Ambientais
O sistema reduz o consumo de produtos e o material das embalagens 
usadas. Basta encher o tanque da máquina com água, o que signi�ca 
que não há desperdício da solução quando o tanque é drenado após 
utilização.



             Ligação da bolsa                                                                               ClickTaxa diluição com "1 gota" no painel                                                            0,

Disponível para as auto-lavadoras TASKI swingo 750/755, 855, 1250/1255, 1650, XP, 2500/3500 e 4000/5000.  
(só modelos com tração)

Modelo                                                                                                                                   Código Nº
TASKI JFit kit para swingo 755/855/1255 7517125

TASKI JFit kit para swingo 750-1250 7516239

TASKI JFit kit para swingo 1650       7516240

TASKI JFit kit para swingo 2500-3500 7516241

TASKI JFit kit para swingo XP 7516242

TASKI JFit kit para swingo 4000      7518212

   Acessórios/Peças adicionais    

Descrição                                                                                                                        Código Nº
TASKI Jontec 300 JFit 7515721

TASKI Jontec Forward JFit 7515722

TASKI Jontec Tensol JFit 7515723

Para informações detalhadas sobre os produtos por favor veja a Ficha de Informação 

TASKI JFit

Dados Técnicos

Capacidade da bolsa                                                                                          1.5  L
Solução limpeza por bolsa com "3 gotas" no               
painel                                                                                                  300 L                        

2 %

Taxa diluição com "2 gotas" no painel                                                          0,3 %             Bomba diluição                                                                                 Peristaltica

Taxa diluição com "3 gotas" no painel                                                          0,5%              Controlo diluição                                                                              Sensor �uxo, ligado
ao sistema CSD 

Solução limpeza por bolsa com "1 gota" no painel                                   750 L             Protecção classe                                                                               ll

Solução limpeza por bolsa com "2 gotas" no painel                                 500 L              Homologações                                                                               Testes cert. CE/CB 

TASKI JFit 

O sistema JFit necessita de ser montado na máquina ex-works ou por um técnico da Diversey. 
Retrocompatibilidade com as máquinas existentes só é possível no caso das máquinas marcadas com 
“Ready for JFit” ("Preparada para JFit" - etiqueta colada na máquina).


