
Aspirador bate-escova profissional
Características principais
• Potência e eficácia
• Versatilidade
• Melhoria da qualidade do ar
• Egonomia e facilidade de transporte

Potência e eficácia
O sistema de duplo motor do TASKI jet 50 proporciona um excelente 
fluxo de ar enquanto as escovas removem mecanicamente a 
sujidade do interior das fibras da alcatifa. Isto proporciona um 
resultado de limpeza superior e realça o aspecto do pavimento 
limpo. A máquina é muito leve e fácil de manobrar o que permite 
uma operação de limpeza muito produtiva e ergonómica.

Versatilidade
O TASKI jet 50 pode ser usado na posição horizontal para limpar 
por baixo de camas e mobiliário. Graças à sua mangueira flexível, 
tubo telescópico e aos bocais de fendas e pó pode também ser 
usado em áreas acima do pavimento. A altura das escovas é 
fácilmente ajustável para uma aspiração eficiente de alcatifas 
de diferentes tipos.

Melhoria da qualidade do ar
O TASKI jet 50 utiliza um moderno sistema de filtração de 5 fases 
composto por saco de papel de filtro de parede dupla, filtro lavável, 
filtro de exaustão do ar e filtro de carvão das escovas. Está também 
disponível um filtro HEPA opcional.

Transporte fácil e ergonómico
 O TASKI jet 50 foi concebido a pensar no operador, possui uma 
pega robusta e ergonómica ajustável em altura. O design compacto, 
a leveza e a concepção ergonómica da pega permitem um transporte 
fácil entre salas, degraus ou escadas.

jet 50



www.diversey.com
© 2018 Diversey, Inc. Todos os direitos reservados. 68985 pt 07/18

Dados técnicos

Largura de trabalho 50 cm Dimensões (C x L x A) 26 x 50 x 120 cm

Capacidade do saco do pó 4 L Comprimento do cabo 10 m

Peso com cabo 8,3 kg Velocidade da escova 4,500 rpm

Nível de pressão sonora 69 dB(A) Ajustamento da escova variável 1-10 mm

Nível de potencia sonora 81 dB Filtração 5-fases

Consumo nominal 920 W Classe de proteção II

Vácuo 16 kPa Homologações CE/CB Test cert./NEMKO/cETLus

Fluxo de ar máximo 45 L/seg.

Modelo Código

TASKI jet 50 7516256

Descrição das características

Acessórios extras: Convenientemente anexados à máquina, o bocal de fendas 
e de pó estão ao alcance direto do operador.
Pega ergonómica: A pega ajustável em altura com proteção das mãos e o tubo 
telescópico (com ajustamento em escalas de 1 cm) possibilita uma operação 
sem fadiga.
Manutenção fácil: A escova pode ser trocada sem ferramentas e uma luz 
avisadora indica quando o saco do pó está cheio ou o encaixe da escova não 
está correto.
Robustez: O TASKI jet 50 é fabricado com ABS de elevada resistência para uma 
vida útil mais prolongada.
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Acessórios Código

Bocal para radiadores 4080220

Bocal para estofos 4080230

Sacos de papel filtro parede dupla (embalagem de 10) 8502160

Filtro de proteção do motor (embalagem de 10) 8503640

Filtro de exaustão (embalagem de 5) 8505110

Filtro HEPA 8505180

Tapi deo (ambientador para sacos de aspiradores – emb. de 5 x 8 pcs.) 7513349


