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TASKI® Aspiradores de Pó
Os aspiradores de pó e bate-escova TASKI são concebidos para responder a todas as suas necessidades de
limpeza
TASKI vento 8S e 15S
Aspiradores elétricos são desenvolvidos
para o máximo de manobrabilidade e estabilidade, melhorando a qualidade do ar,
através de um sistema de filtragem inovador.

•
•
•

Pega multifuncional
Melhoria da qualidade do ar
Sistema de rodas fácil de manobrar

TASKI jet 38 e 50
Aspiradores verticais bate-escova de duplo
motor com performance excecional e
durabilidade. Disponíveis modelos de 38 cm
ou 50 cm de largura.

•
•
•
•

Potência e eficácia
Versatilidade
Melhoria da qualidade do ar
Manuseamento simples e ergonómico

TASKI dorsalino
Aspirador dorsal de peso reduzido e
ergonómico que pode ser ajustado de
acordo com as preferências dos operadores.
Torna o trabalho mais cómodo, aumentando
a produtividade.

•
•
•

Limpeza sem fadiga
Funcionamento silencioso
Versatilidade

TASKI tapiset 70
Aspirador para grandes áreas alcatifadas
proporciona elevada eficácia, produtividade,
e qualidade de limpeza.

•
•
•
•

Elevada eficiência
Ergonomia e simplicidade
Máxima versatilidade
Melhoria da qualidade do ar

TASKI® Máquinas para Limpeza de Alcatifas
As máquinas TASKI para tratamento de alcatifas removem pó, permitem limpar nódoas e revitalizar alcatifas
através de limpeza intermédia ou profunda
TASKI aquamat 10.1
A limpeza profunda por injeção-extração
é uma forma 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 elevado nível de limpeza.

•
•
•
•

Limpeza profunda com excelentes resultados
Limpeza de nódoas rápida e eficaz
Facilidade de transporte
Gama completa de acessórios

TASKI procarpet 30 e 45
Duas máquinas para tratamento de alcatifas
únicas e inovadoras, disponíveis em 30 L ou
45 L, permitem que o operador escolha entre
limpeza intermédia e profunda com apenas
uma máquina. Isto aumenta a durabilidade das
alcatifas, removendo a sujidade entranhada e
mantendo o aspeto das suas alcatifas.

•
•
•
•

Excelente limpeza intermédia e profunda
Agitação mecânica da escova
Elevada produtividade
Facilidade de operação

TASKI aquamat 20
A limpeza profunda por injeção-extração
é uma forma 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 elevado nível de limpeza.
• Limpeza profunda com excelentes resultados
• Limpeza de nódoas rápida e eficaz
• Facilidade de transporte
• Gama completa de acessórios
TASKI swift 35
Máquina para limpeza intermédia de alcatifas,
35 cm. Utiliza um gerador de espuma seca para
obter excelentes resultados de limpeza.

•
•
•
•

Sistema inovador de espuma seca
Tempo mínimo de interdição
Reduz a limpeza por injeção-extração
Produtividade aumentada

TASKI® Aspiradores de Pó e Líquidos
Os aspiradores de pó e líquidos TASKI são concebidos para responder a todas as suas necessidades
TASKI vacumat 12 e 22T
Os apiradores elétricos de pó e líquidos, de
12 L ou 22 L, oferecem a máxima
flexibilidade, pois podem ser facilmente
equipados com um kit para pós, tornando-os
verdadeiramente multifuncionais.

•
•
•
•

Flexibilidade máxima
Versatilidade real
Aumento da produtividade
Robustez e durabilidade

TASKI vacumat 44T
Aspirador para áreas de média e grande dimensão.
O rodo fixomat garante uma eficiente remoção da
água e resultados de secagem sem marcas.

•
•
•
•

Produtividade melhorada
Excelente performance de sucção
Operação ergonómica
Robustez e durabilidade

TASKI® Monodiscos
Os monodiscos TASKI são desenvolvidos tendo em conta a ergonomia, relação custo-eficiência, produtividade e
elevada performance de limpeza
TASKI ergodisc HD
A ergodisc HD (43 cm) é ideal para tarefas
pesadas tais como decapar, cristalizar
mármore ou tratar madeira.

TASKI ergodisc 165
A ergodisc 165 (43 cm) é especialmente indicada para
lavagem, decapagem, limpeza pelo método de spray,
champonização e tratamento de pavimentos de madeira.

•
•
•
•

•
•
•
•

Eficiência
Robustez
Ergonomia
Simplicidade

TASKI ergodisc 200
A ergodisc 200 baixa velocidade (43 cm)
proporciona uma limpeza tranquila,
confortável e adaptável a variadas e
diferentes tarefas de limpeza.

•
•
•
•

Ergonomia
Segurança
Simplicidade
Versatilidade

TASKI ergodisc omni
A ergodisc omni (43 cm) oferece um sistema
multifunções completo de manutenção e
decapagem, que consiste em: TASKI ergodisc
omni, TASKI omni spray e TASKI omni strip.
• Máquina de alta velocidade (900 rpm)
• Versatilidade
• Ergonomia
• Segurança
TASKI ergodisc 2000
Monodisco de polimento de alta velocidade
(50 cm) para um acabamento de alto brilho
eficiente e rápido.

•
•
•

Máquina de alta velocidade (2000 rpm)
Especialmente indicada para polimento
de alta velocidade
Sistema de retenção de pó

Ergonomia
Segurança
Simplicidade
Versatilidade
TASKI ergodisc duo
A ergodisc duo (43 cm) de dupla velocidade é
especialmente indicada para lavagem,
decapagem, polimento, limpeza pelo método
de spray, champonização, tratamento de
pavimentos de madeira, cristalização e
afagamento.

•
•
•
•

Ergonomia
Segurança
Simplicidade
Versatilidade

TASKI ergodisc 1200
Monodisco de polimento de alta velocidade
(50 cm) para um acabamento de alto brilho
eficiente e rápido.

•
•

Máquina de alta velocidade (1200 rpm)
Especialmente indicada para polimento de
alta velocidade e limpeza pelo método de
spray.

TASKI® Autolavadoras
Desde pequenas, compactas de condutor apeado a grandes máquinas de condutor sentado, as autolavadoras
TASKI proporcionam um nível de performance único em toda a gama
TASKI swingo 150 E
Autolavadora vertical ultra compacta, 33 cm
de largura de trabalho, apresenta um design
compacto e leve, perfeito para limpezas
fáceis e rápidas em áreas confinadas.

TASKI swingo 350 B e 350 E
Autolavadora ultra compacta, 38 cm de
largura de trabalho, concebida com um perfil
baixo e uma pega dobrável para trás, para
facilitar o acesso debaixo de mesas ou prateleiras.

•
•
•

•
•
•
•

•

Funcionamento simples e ergonómico
Limpeza fácil de áreas confinadas
Resultados de limpeza perfeitos e
pavimentos imediatamente secos
Fácil armazenagem

Acessibilidade em áreas confinadas
Excelente eficácia na limpeza e secagem
Segurança e simplicidade
Fiabilidade e robustez

TASKI swingo 455 B e 455 E
Autolavadora de condutor apeado, 43 cm
de largura de trabalho, pode ser usada numa
vasta gama de área de aplicação. É verdadeiramente versátil para utilização em todos os
tipos de pavimentos duros e em áreas
pequenas e congestionadas, tipo lojas de
retalho, cozinhas, escolas e hospitais.
• Versatilidade
• Excelente performance
• Segurança e simplicidade
• Fiabilidade e robustez

TASKI swingo 755 B e 755 E
Autolavadora de condutor apeado, 43 cm de
largura de trabalho, oferece a máxima agilidade
em áreas confinadas, tem um sistema de eixo
duplo que permite que a máquina faça inversão
no local. Disponível com tração (Power) ou
sem tração (ECO).

TASKI swingo 855 B
Autolavadora de condutor apeado, 50 cm
de largura de trabalho, oferece a máxima
agilidade em áreas confinadas, tem um sistema
de eixo duplo que permite que a máquina faça
inversão no local.
• Agilidade e elevada performance
• Excelentes resultados de lavagem e secagem
• Robustez e durabilidade
• Simplicidade de utilização e fácil manutenção

TASKI swingo 955 B
Autolavadora de condutor apeado, 55 cm
de largura de trabalho, e com duas escovas
facilitando a limpeza ao longo da parede e
prateleiras. Oferece a máxima agilidade em
áreas confinadas e congestionadas.
• Baixo custo total de operação
• Agilidade e elevada performance
• Excelentes resultados de lavagem e secagem
• Simplicidade de utilização e fácil manutenção

TASKI swingo 1255 B
Autolavadora de condutor apeado, 55 cm de
largura de trabalho, dimensionada para melhor
performance, escovas patenteadas para uma
limpeza perfeita ao longo das paredes e por
baixo de estantes/prateleiras.
• Dimensão ideal para a melhor performance
• Excelentes resultados de lavagem e secagem
• Simplicidade de utilização e fácil manutenção
• Robustez e durabilidade

TASKI swingo 2100µicro
Autolavadora micro de condutor sentado,
55 cm de largura de trabalho, combina
design compacto com um desempenho
indiscutível e elevada flexibilidade.

•
•
•

Desempenho inigualável
Design avançado
Solução inteligente completa

•
•
•
•

Agilidade e elevada performance
Excelentes resultados de lavagem e secagem
Robustez e durabilidade
Simplicidade de utilização e fácil manutenção

TASKI swingo 1650 B e 1850 B
Grande autolavadora de condutor apeado, 65 cm
ou 85 cm de largura de trabalho, permite um
longo tempo de funcionamento, as escovas
acompanham perfeitamente o perfil do pavimento
para uma remoção ideal da sujidade. Maior
autonomia de trabalho.

•
•
•
•

Excelentes resultados de limpeza
Pavimentos imediatamente secos
Simplicidade e ergonomia
Fácil manutenção

TASKI swingo XP-R e XP-M
Autolavadora de condutor em pé, 75 cm de
largura de trabalho, excelente manobrabilidade,
limpeza mais rápida e maior produtividade.

•
•
•
•

Elevado aumento de produtividade
Pavimentos imediatamente secos
Redução no consumo de água e energia
XP-R: Escovas redondas para uma ótima
performance de limpeza
XP-M: Maior autonomia devido à tecnologia
de microrrotação

TASKI® Autolavadoras cont.

•
•
•
•

TASKI swingo 5000
Grande autolavadora, 105 cm
de largura de trabalho,
tanque de 200 L. Esta
máquina pertence à nova
geração de autolavadoras
que melhoram os custos
totais da operação, devido à
elevada capacidade e à
maior eficiência.

TASKI swingo 4000
Grande autolavadora,
85 cm de largura de
trabalho, tanque de 200 L.
Esta máquina pertence à
nova geração de
autolavadoras de elevada
produtividade e eficiência,
com diversas características
que lhe permitem diminuir
os custos operacionais.

TASKI swingo 2500
Grande autolavadora de
condutor sentado, 70 cm
de largura de trabalho,
tanque de 95 L e fácil de
manobrar mesmo em áreas
estreitas e congestionadas,
rodo inovadorque seca
rapidamente os pavimentos.
Performace de limpeza
imbatível
Ergonomia única
Fiabilidade e
durabilidade
Produtividade incomparável

•
•

Produtividade incomparável

•
•

Fiabilidade total

Limpeza poderosa e
resultados de secagem
Soluções inteligentes

•
•
•
•

Produtividade incomparável
Limpeza poderosa e
resultados de secagem
Fiabilidade total
Soluções inteligentes

Maximize a sua produtividade, minimize o impacto ambiental e reduza os custos,
optando pelas soluções inteligentes para as TASKI swingo.
IntelliFlow™:
diminua o tempo
consumido
Without TASKI IntelliFlow
4 km/h

IntelliDose™:
Até 45.000 m²
com uma bolsa

IntelliTrail®:
Conhecer o presente,
preparar-se para o futuro

With
TASKI
IntelliFlow
With
TASKI
IntelliFlow
4 km/h

2 km/h

22 km/h
km/h

2 km/h

2 km/h

4 km/h

4 km/h

• Aumento da produtividade através da diminuição do tempo dispendido no abastecimento
• Pavimentos imediatamente secos e disponíveis
com redução dos riscos de acidentes causados
pela água que fica nas curvas
• Poupança de água e químicos devido à menor
necessidade de solução de limpeza
• Maior eficiência e redução de custos de trabalho

Sistema de controlo e diluição, calcula e dilui
a quantidade exata de químico, permitindo
controlar os custos operacionais. Pode ser
usado em conjunto com o TASKI IntelliFlow.
Disponível para autolavadoras com tração.

• Fácil substituição das bolsas - um sinal
sonoro indica quando a bolsa está vazia
• Bolsas fechadas garantem o manuseamento
seguro sem contacto com o químico
As máquinas TASKI com IntelliFlow utilizam uma
tecnologia de aplicação da solução de limpeza de acordo • 5 vezes menos consumo de químicos,
com a velocidade, de modo a fornecer sempre a quantiresultando em menos espaço de armazenadade adequada por metro quadrado, diminuindo o número
mento e 90% de redução em material de
de abastecimentos dos tanques e água desperdiçada.
embalagem.

TASKI IntelliTrail é uma solução de monitorização de
máquinas através de GPS baseado na internet, que
permite localizar, monitorizar e gerir frotas de
máquinas.
• Fornece visibilidade total dos ativos,
monitoriza o tempo de trabalho das máquinas,
uso negligente e envia notificação se a máquina
sair de uma área pré-definida
• Ajuda a reduzir o custo total de limpeza e
administração, fornece uma solução altamente
competitiva em termos de custos e eficaz para
a gestão de frotas.

Pode facilmente comprar a máquina que escolheu à Sealed Air Diversey Care ou através dos nossos distribuidores.
Renting e Leasing

Contratos de Serviços TASKI

A Diversey Care em parceria com a DLL desenvolveu
um programa que lhe irá permitir:

Na Diversey Care, entendemos que o seu equipamento é um investimento
essencial para as suas operações diárias. Os contratos de serviços asseguram que a sua máquina é mantida nas melhores condições de trabalho.

• adquirir a máquina mais adequada à tarefa e não ao
seu orçamento atual
• custos previsíveis ajustados ao seu orçamento
• adquirir equipamentos de última geração
Para mais informações contacte o seu representante local.

Instruções de Utilização e Apoio
Pode beneficiar da experiência dos nossos especialistas TASKI e obter
instruções de utilização profissional para as suas novas máquinas.
Também fornecemos material de formação para apoio contínuo no local.
Inovação e Sustentabilidade
A Sealed Air Diversey Care esforça-se para desenvolver soluções de limpeza
inovadoras e sustentáveis, liderando o mercado em direção a um futuro mais
limpo e mais saudável.

Considera um contrato de serviços para manter os seus ativos perfeitamente operacionais?
Vamos tornar a sua aquisição simples e rentável.

O bem-estar de todos depende de um mundo sustentável.
A Diversey Care oferece soluções para a prevenção de
infeções, higiene de cozinhas, lavandarias, tratamento
de edifícios e consultoria. As nossas soluções protegem
marcas, oferecem eficiência, melhoram o desempenho dos
nossos parceiros nos sectores de Restauração, Retalho,
Hotelaria, Empresas de Limpeza, Saúde, Educação e
Governo. A nossa experiência de liderança integra
sistemas de produtos, equipamentos, utensílios e serviços
em soluções inovadoras que reduzem água e energia,
maximizando a produtividade. Ao disponibilizar
resultados superiores ajudamos a criar empresas
rentáveis e sustentáveis para um futuro mais limpo
e saudável.
Para obter mais informações, visite:
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