TASKI ULTIMAXX

Het summum van modulariteit en flexibiliteit
De nieuwe ULTIMAXX-reeks is voorzien van de nieuwste eco-efficiënte technologie
voor dynamische niveaus van ultiem schoonmaken. Nu kunt u kiezen uit roterende,
cilindrische of zelfs orbitale reinigingsdecks. Met ULTIMAXX is er altijd een perfecte
machineconfiguratie voor u.

TASKI ULTIMAXX
Enkele en dubbele schijf

Enkele of dubbele roterende schijven met padaandrijving of borsteloptie bieden
onbeperkte mogelijkheden. De dubbele schijftechnologie (55 cm of 65 cm) zorgt
voor een hoge productiviteit in combinatie met uitstekende reinigingsresultaten. Het
nieuwe borsteldek met één schijf (43 of 50 cm) heeft een digitale motor, waardoor de
robuustheid en de levensduur aanzienlijk zijn verbeterd. Het gepatenteerde ontwerp
met dubbele schijf en offset van TASKI maakt schoonmaken dicht bij de
muur eenvoudig. Roterende dekken geven een goede druk en hebben een laag
toerental voor uitstekende reinigingsresultaten. Er zijn borstels verkrijgbaar van
zacht nylon tot abrasief. Hoewel ze langer meegaan dan vloerpads, bieden borstels
niet hetzelfde contact oppervlak als vloerpads. Daarom zijn vloerpads de beste keuze
voor vlakke, niet-poreuze oppervlakken. Er is een veelheid aan keuzes voor
vloerpads, van traditionele samenstelling tot Twister Diamond en zelfs microvezel.
De vloeren moeten altijd worden schoongeveegd voordat u met schrobmachines
schrobt, aangezien deze niet zijn ontworpen om grover vuil op te nemen.
Kies uit dubbele schijven voor een hoge productiviteit of enkele schijf voor flexibiliteit en wendbaarheid. Schijfaandrijvingen
bieden het breedste scala aan oplossingen voor alle vloertypes en alle omgevingen. Voor oneffen vloeren en/of vloeren met
veel/grovere vervuiling moet echter worden gedacht aan cilindrische of orbitale dekken.

TASKI ULTIMAXX
Orbitaal dek

Multifunctionele orbitale schrobdekken combineren een hoge neerwaartse druk
met een rechthoekig schrobdek dat microgeïsoleerd is bij zeer hoge snelheid.
Ideaal om in hoeken, langs randen en op andere moeilijk bereikbare plaatsen
te komen. De orbitaalschijven zijn verkrijgbaar in 50cm werkbreedte. Gebruik
deze technologie met de juiste pad om de productiviteit te maximaliseren
en arbeidskosten te besparen. Overwegend ontworpen voor sterk vervuilde
oppervlakken, kunnen orbitale dekken worden gebruikt om vloerafwerkingen te
verwijderen zonder chemicaliën. Net als roterende dekken moet er bij orbitale
dekken vooraf worden geveegd.

Een perfecte keuze voor industriële omgevingen waar de vervuiling doorgaans groter is. Ideaal voor productie,
opslag en transport of waar gevaarlijk chemisch strippen verboden of afgeraden is.

TASKI ULTIMAXX
Dubbele rolborstel

Het nieuwe ultra-robuuste borsteldek met dubbele rol, verkrijgbaar met een
werkbreedte van 55 of 65 cm, veegt en reinigt in één werkgang. De opvangbak vangt
al het losse vuil op en kan binnen enkele seconden worden geleegd. Dit borsteldek
stelt een nieuwe norm voor het reinigen in moeilijke omgevingen met gestructureerde
vloeroppervlakken zoals beton. Tot 30% meer efficiëntie kan worden bereikt door
het voorvegen volledig af te schaffen. Ideaal voor grote open ruimten met kleine
vuildeeltjes of waar voorvegen niet mogelijk is. Cilindrische borstels hebben een
zeer hoog toerental, waardoor het vuil van het oppervlak in een opvangbak wordt
“geveegd”, waardoor verstoppingen worden voorkomen. Cilindrische borstels zijn
geschikt voor geprofileerde, ongelijkmatige en betegelde vloeren met voeglijnen.
Net als bij schijfmachines zijn borstels verkrijgbaar in veel verschillende opties, van
zacht tot abrasief . In tegenstelling tot schijfdekken zijn vloerpads niet verkrijgbaar.
Het grootste voordeel van cilindrische schrobmachines is dat ze het vooraf vegen
overbodig maken, waardoor de kosten van een aparte veegmachine en 30%
arbeidskosten worden bespaard.
Cilindrische dekken zijn geschikt voor gebruik in omgevingen met oneffen vloeren, waar grover vuil aanwezig is,
zoals bij opslag, transport, voedsel- en drankverwerking, productiefaciliteiten en parkeerfaciliteiten.

Kies de ULTIMAXX-configuratie die het best aan uw behoeften voldoet
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Twister-instelling
De nieuwe TASKI ULTIMAXX serie enkele en dubbele roterende
schijven hebben een volledig geïntegreerde en geoptimaliseerde
Twister-instelling. Met één druk op de knop past de machine direct de
snelheid en waterinstellingen aan voor perfecte resultaten met Twister.
Bovendien wordt de ULTIMAXX serie aangeboden met een speciaal
Twister-dek met een hogesnelheidsfunctie waarbij reinigen en polijsten
worden gecombineerd. Deze combinatie maakt het mogelijk om met
een standaardsnelheid te werken, maar toch een glansniveau van de
vloer te bereiken dat normaal geassocieerd wordt met gespecialiseerde
polijstmethoden. Nu kan het uiterlijk van de vloer efficiënt en aanzienlijk
worden opgewaardeerd binnen uw dagelijkse onderhoudsreiniging. Alles
met één druk op de knop, de Twister-knop.

Ultimaxx het summum van modulariteit en flexibiliteit
Ga voor meer informatie naar www.TASKI.nl

TASKI is one of four core areas of the Diversey business.
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