
Máquina de injeção extração compacta para todas as situações
TASKI aquamat 20 oferece-lhe:
• Excelentes resultados de limpeza profunda
• Flexibilidade total
• Facilidade de transporte
• Gama completa de acessórios

Excelentes resultados de limpeza profunda
A limpeza profunda através da injeção extração é um meio recente 
para a limpeza completa das suas alcatifas. Aumenta a vida útil das 
alcatifas removendo a sujidade entranhada e mantendo o aspeto 
das suas alcatifas com um nível elevado.

Flexibilidade total
O volume do tanque torna a TASKI aquamat ideal para a limpeza 
profunda de pequenas/médias áreas congestionadas. O poderoso 
motor de aspiração permite a utilização de uma mangueira de 
6 metros, podendo deixar-se a máquina no fundo das escadas ou 
fora da área a limpar, aumentando a flexibilidade. O doseamento 
variável de produto permite uma eficiente e produtiva limpeza 
devido à capacidade de tratar áreas muito sujas.

Facilidade de transporte
O design funcional, rodas largas e a pega de direção permitem uma 
movimentação fácil entre várias áreas.

Gama completa de acessórios
O dispositivo de injeção pode ser usado para pulverizar previamente 
as alcatifas antes da limpeza profunda, maximizando os resultados 
de limpeza. O bocal manual opcional de 12 cm facilita a limpeza 
profunda de estofos, escadas e outras áreas de difícil acesso. 
A escova para alcatifas levanta as fibras e dá a toda a superfície 
um aspeto uniforme, reduzindo o tempo de secagem.
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Dados Técnicos

Tanque de água limpa 22 L Consumo nominal 1050 W

Tanque de recuperação 18 L Nível de ruído 66 dB(A)

Fluxo ar (máx.) 47 L/s Comprimento do cabo 15 m

Aspiração 22 kPa Classe de proteção II

Dimensões (C x L x A) 80 x 38 x 72 cm Homologações TÜV

Peso 25 kg

Modelo Código

TASKI aquamat 20 8003460

Acessórios Código

Bocal manual 12 cm para aquamat 10.1 e 20 8505160

Descrição das vantagens

Indicada para pavimentos duros e limpeza de alcatifas
Dependendo dos acessórios escolhidos, a TASKI aquamat pode ser usada na limpeza de pavimentos duros ou limpeza por 
injeção extração de alcatifas. Escolhendo os dois conjuntos de acessórios a TASKI aquamat torna-se efetivamente uma peça de 
equipamento multifuncional.
Os acessórios para pavimentos duros são especialmente indicados para áreas pequenas/médias como cozinhas ou casas de 
banho. O pulverizador da solução junto com a escova para pavimentos duros geram uma ação mecânica eficaz.
Com o método direto a solução suja é diretamente retirada do pavimento. Com o método indireto, a solução é deixada na 
superfície para aumentar o tempo de contacto, sendo depois removida com o acessório para pavimentos duros através da função 
de aspiração da TASKI aquamat. O acessório produz excelentes resultados de limpeza, mesmo em superfícies difíceis de limpar 
como pavimentos duros de cerâmica ou pavimentos antiderrapantes.
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