EEN MACHINE DIE EVEN
UNIEK EN FLEXIBEL IS
ALS UW ORGANISATIE

ULTIEME FLEXIBILITEIT
MAXIMALE PRODUCTIVITEIT
Het geheel nieuwe TASKI ULTIMAXX assortiment biedt een breed scala aan mogelijkheden om aan de hoogste
verwachtingen te voldoen.
Met deze ongekende modulariteit kunt u de machine aanpassen aan elk reinigingsproces met een flexibele selectie van
werkbreedte en schrobdekken.
Schrobdekken: Enkele schijf | Dubbele schijf | Dubbele schijf TWISTER PLUS | Dubbele cylindrische borstel met
opvangbak | Orbitaal rechthoekig

ENKELE SCHIJF

Het nieuwe enkele schijfsborsteldek heeft een nieuwe,
stille en zuinige digitale motor, waardoor gebruiksduur
aanzienlijk verlengd wordt in combinatie met een perfecte
waterverdeling voor betrouwbaar hoge reinigingsnormen.

O R B I TA A L / R E C H T H O E K

Grondige reiniging en topstrippen gemakkelijk gemaakt
met robuust ontworpen orbitale technologie die trillingen
minimaliseert.
In combinatie met de diamanten TWISTER pads, is het
mogelijk om grote oppervlakken zonder chemie te
topstrippen.

D U B B E L E R O L B O R S T E L S M E T O P VA N G B A K

Het nieuwe ultra-robuuste dubbele rolborsteldek veegt en reinigt
in één beweging, waardoor de noodzaak wordt verminderd voor
het voorvegen van gestructureerde vloeroppervlakken.

DUBBELE SCHIJVEN

Dubbele schijven technologie voor een verhoogde productiviteit en uitstekende reinigingsresultaten. De "offset" dubbele
pads maken een eenvoudige, waterbesparende reiniging dicht
bij de muur mogelijk. Ook verkrijgbaar als TWISTER-versie.

ULTIEME INTELLIGENTIE,
MAXIMALE PRESTATIE
Introductie van het nieuwe ULTIMAXX-assortiment schrobmachines, de nieuwste generatie van
ULTIEME reinigingsmachines.
Deze machines bepalen nieuwe normen op het vlak van ontwerp, constructie en prestaties. De
geïntegreerde modulaire schrobdektechnologie en HEPA filtratie zorgen ervoor dat meer vuil wordt
opgenomen en vastgehouden waardoor er minder vervuiling terug in de lucht wordt gebracht.
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F L U I S T E R PAT E N T
TASKI ULTIMAXX bevat standaard gepatenteerde
fluistertechnologie. Deze geavanceerde technologie
vermindert het geluidsniveau zonder de effectiviteit
te verminderen.

Het TASKI ULTIMAXX-assortiment omvat standaard de gepatenteerde TASKI-fluistertechnologie.
Dit unieke luchtstroomsysteem garandeert optimale zuigkracht en onmiddellijke geluidsabsorptie.
Met onze unieke cutting-edge technologie is de werking extreem stil met 63db(A) en met de
eco-modus zelfs maar 60db(A).

ONGEVENAARDE
HYGIËNE EN
EFFICIËNTIE
Uitstekende reiniging en sneldrogend
eindresultaat leveren ongeëvenaarde
hygiëne standaarden.
Schrobdektechnologieën voor elk type
vloer, ongeacht de vervuilingsgraad en de
reinigingstaak, verzekeren in elke
omgeving een uitzonderlijke prestatie met
daarbij een efficiënt water- en
chemieverbruik.
Alles in combinatie met de TASKI
gepatenteerde zuigmond die de vloer
direct droogt voor de hoogste
veiligheidsnorm.

INTELLISCRUB
IntelliScrub's dynamische, gemakkelijk te
initiëren reiniging past zich aan aan de
behoeften van de omgeving.
Standaard op alle ULTIMAXX achterloop
schrobzuigmachines. Het zijn innovaties
zoals deze, die de beste
reinigingsresultaten in de markt creëren.

ALTIJD KUNNEN SCHOONMAKEN
ZONDER VERSTORINGEN
TASKI ULTIMAXX zorgt niet alleen voor het
schoonmaken, de machine zorgt ook voor zichzelf.
Voorspellend componentenbeheer brengt onderhoud
aan het licht voordat deze de bedrijfsvoering verstoort.
Proactief onderhoud zorgt voor meer efficiëntie door
stilstand tot een minimum te beperken.

INTELLITRAIL
IntelliTrail 2.0 is een enorme technologische sprong
voorwaarts voor machineparkbeheer, machine-inzicht.
service op afstand en software updates.
Deze nieuwste generatie technologie registreert,
bewaart en communiceert veel datapunten tijdens
gebruik. Gecombineerd met onderhoudshistorie en
andere beschikbare informatie, krijgen klanten inzicht in
het gebruik en de werking op een manier zoals nooit
tevoren.
Dit leidt tot een nieuwe en unieke proactieve manier om
beschikbaarheid van de machine te optimaliseren met
pro-actief onderhoud.

TECHNOLOGIE DIE U ONGEKENDE
MOGELIJKHEDEN BIEDT
Het slimme ontwerp en de technologie in de TASKI ULTIMAXX geven de gebruiker volledige controle over de
machine, waarbij de snelheid wordt geregeld via de ergonomische handgreep.
De topsnelheid van de TASKI ULITMAX van 4,5 km/u kan worden aangepast en op elk niveau worden ingesteld
met behulp van de machinebedieningen. De snelheidsinstelling kan ook worden opgeslagen met IntelliKey,
zodat elke gebruiker de juiste instelling krijgt toegewezen.

ONGEËVENAARDE
EFFICIËNTIE VOOR
ULTIEME PRODUCTIVITEIT
Het nieuwe TASKI ULTIMAXX-assortiment verlegt de
grenzen en maakt ongeëvenaarde reinigingsefficiëntie
mogelijk op basis van slim beheer van de machine. De
hoogste vierkante meter prestatie in de markt op basis van
de IntelliFlow-waterbeheertechnologie.
Deze uiterst nauwkeurige technologie werkt met slimme
elektronica binnen het water- en
chemicaliëndoseringssysteem. Dynamische
doseringsvolumes (vanaf 20 ml/m2) worden aangepast op
basis van de machinesnelheid.
De nieuwe ULTIMAXX-reeks maakt ook gebruik van de
nieuwe eco-efficiënte IntelliScrub technologie om een
dynamische variatie van borsteldruk of zuigkracht te creëren,
waarmee de operationele gebruiksduur tot een maximum
kan worden verlengd.
Dit alles wordt gecombineerd met de gepatenteerde
ultrastille TASKI-fluister technologie die uitstekende "stille"
reinigingsresultaten oplevert.

INTELLIFLOW
TASKI Intelliflow optimaliseert het water- en chemieverbruik
waardoor er tot 76% bespaard kan worden op water en
chemie.
Maak langer schoon met minder uitvaltijd met IntelliFlow.

CONNECTED
TECHNOLOGIE
De nieuwste generatie technologie
maakt de machine op afstand
beheerbaar. Machinedata en service
data gecombineerd in een
overzichtelijk dashboard geven klanten
de inzichten om de machine en het
machinepark te optimaliseren met
pro-actieve service. Data is de basis
om het maximale uit uw investeringen
te blijven halen.

B AT T E R I J
Batterijmanagement inclusief
laad-aanbevelingen

SERVICE
Pro-actief onderhoud; analyse van
machine informatie om storingen te
voorkomen

NEEM DE CONTROLE TERUG
IntelliTouch is het meest efficiënte multi-touchscreen.
Met een intuitief en ergonomisch ontwerp biedt het touchscreen een grafische weergave die eenvoudig en makkelijk
in gebruik is.
Instellingen kunnen eenvoudig en precies, visueel aangepast worden door te schuiven met de schuifregelaar.
Toegang tot bijkomende tutorials en hulpfunctionaliteiten is direct toegankelijk in de user interface. Dankzij een
veilige vergrendeling met de IntelliKey NFC technologie, worden machines beschermd tegen misbruik en kunnen de
gebruikers direct de reinigingsprogramma's en instellingen vinden die bij hen passen.
Eenvoudige bediening geeft gebruiksgemak wat leidt tot efficiënte reinigingsresultaten met directe informatie van
Intellitrail of machine-elektronica.

INTELLITOUCH
Een ontwerp dat niet alleen voor
jou werkt maar tevens ongekende
mogelijkheden biedt.
Ergonomische in gebruik en
bediening, voor een efficiënt
gebruiksgemak.

ENKELE SCHIJF

TECHNISCHE GEGEVENS
ULTIMAXX 1900

DUBBELE SCHIJF

43cm

50cm

55cm

Theoretische prestaties

1935 m2

2250 m2

2475 m2

Praktische prestaties

1451 m2

1688 m2

1856 m2

DUBBELE ROLBORSTEL

Theoretisch maximum bereik per tank

ORBITAAL

65cm

55cm

65cm

50cm

2925 m2

2475 m2

2925 m2

2250 m2

2194 m2

1856 m2

2194 m2

1688 m2

55cm Twister

1900m2

Wielaandrijving

Ja
BORSTEL AANDRIJFSYSTEEM

Werkbreedte

43 cm

50 cm

55 cm

65 cm

55 cm

65 cm

50 cm

1x43 cm

1x50 cm

2x28 cm

2x33 cm

2x55 cm

2x65 cm

50,8x35,5 cm

Borsteldruk max.

0.34 N/cm2

0.20 N/cm2

0.34 N/cm2

Borsteldrukniveau

40 kg / 24 kg

40kg/ 29 kg

150 rpm

150 rpm

Borstelsysteem
Borsteldruk max.

40 kg

Borstelsnelheid

42 kg

19 kg

21 kg

40 kg

—

0.24 N/cm2

0.85 N/cm2

0.80 N/cm2

0.22 N/cm2

40kg/26 kg

—

42 kg/28 kg

niet verstelbaar

40 kg/ 31 kg

195 rpm

550 rpm

195 rpm

800 rpm

2000 rpm

SCHOONWATERTANK & VUILWATERTANK
Schoonwatertank

43 L

Vuilwatertank

45 L
6 niveaus (22 ml/m2 - 140 ml/m2)

Waterinstelling; 6 niveaus
AANDRIJFSYSTEEM
Motoraandrijving

Ja

Werksnelheid

4,5 km/u

Transportsnelheid

5 km/u

Snelheidsregeling

Aanpasbaar

BATTERIJSYSTEEM
Systeemspanning

24V

Batterijgebruiksduur power mode

< 3u

Ecostand batterijgebruiksduur

< 4u

MACHINESPECIFICATIES
Machinegewicht netto

88 kg

92 kg

93 kg

93 kg

96 kg

104 kg

106 kg

97 kg

Gewicht van de machine - klaar voor gebruik

188 kg

192 kg

193 kg

193 kg

196 kg

204 kg

206 kg

197 kg

121x64x112 cm

122x74x112 cm

123x53x112 cm

Geluidsniveau standaard

63 dB(A)

ULTIMAXX 1900 Performance

Geluidsniveau eco-modus
Afmetingen (L x B x H)

60 dB(A)
122x49x112 cm

125x54x112 cm

120x60x112 cm

Goedkeuringen/ Beschermingsklasse

126x70x112 cm
IPX3

CONFIGURATIE POWER VERSIE
Batterij

Gel 76 AH of Li-ion 50 AH, 100 AH

Oplader

Intern of extern

Urenteller

Standaard

Fluistertechnologie

Standaard

V-vormige zuigmond van hoge kwaliteit

Standaard

Gele onderhoudspunten

Standaard

IntelliKey NFC

Standaard

IntelliScrub

Standaard

IntelliFlow precisiepomp

Standaard

LED-lampen

Standaard

IntelliDose PLUS

Optie
Optie

IntelliBac antibacteriële materialen

Optie

IntelliTrail beheerssysteem

Optie

Aquastop

Optie

IntelliTouch - touchscreen

Optie

Elektronische borstelverlaging (EBU)

Optie

Accessoirehouder

Optie

Wielaandrijving

Ja
Ja

Download de TASKI-app
Alles wat u nodig hebt op uw mobiele telefoon

Ja

Ja

nee

Ja

nee

www.taski.nl
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