
Monodisco de baixa velocidade – limpeza standard 
a custos eficientes
A TASKI ergodisc 200 oferece-lhe:
• Ergonomia
• Segurança
• Simplicidade
• Versatilidade
• A ergodisc 200 é especialmente indicada para as seguintes tarefas: lavagem,

decapagem, limpeza pelo método de spray e champonização aquosa.

Ergonomia:
melhores condições de trabalho aumentam a produtividade através de:
• formato anatómico
• altura da pega ajustável
• baixo nível de vibração
• baixo nível de ruído
• arranque suave

Segurança:
cria um ambiente de trabalho mais seguro através de:
• proteção das mãos devido à pega fechada
• elevada segurança elétrica devido ao duplo isolamento
• fecho de segurança duplo

Simplicidade:
a fácil utilização resulta num aumento da eficiência pela facilidade de:
•  treino e funcionamento
• acessórios anexos, não necessita de ferramentas
• armazenagem e transporte, facilitados pela pega dobrável e pelo peso reduzido 

Versatilidade:
máquina multifunções, grande eficiência de custos:
• apta para muitas tarefas diferentes de limpeza
• gama completa de acessórios disponível

ergodisc® 200



Dados Técnicos

Largura de trabalho 43 cm (17”) Voltagens disponíveis 230 V / 50 Hz, 120 V / 60 Hz

Velocidade 200 rpm Comprimento do cabo 15 m

Peso 34 kg Nível de ruído 57 dB(A)

Altura do motor 29.5 cm Classe de proteção 11

Consumo nominal 8OO W Homologações CE, TÜV

Modelo Código

TASKI ergodisc 200 8003810

Características adicionais

Proteção contra salpicos: Durante a limpeza pelo método de spray a saia atua como protetor contra salpicos.
Tanque de água: O melhor acessório para lavagem e limpeza profunda. O tanque encaixa perfeitamente na máquina e tem uma 
grande abertura para facilitar o enchimento.
Robustez: TASKI ergodisc é uma gama inovadora de monodiscos. A utilização de materiais de elevada tecnologia cria máquinas 
robustas, que absorvem o choque, com maior tempo de vida útil e baixo custo de assistência.
Todas as máquinas ergodisc têm dois anos de garantia.

Acessórios Código

Prato porta discos 43 cm 8504410

Escova de lavagem 43 cm 8504750

Reservatório de água para ergodisc 8504390
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