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Tuottavuuden uusi taso
Uusi TASKI AERO 3500μicro nostaa tuottavuuden uudelle tasolle. Teoreettisen tehokkuuden 
ollessa jopa 3575 m2 tunnissa ja 12100 m2 yhdellä latauksella, AERO 3500μicro on ihanteellinen 
suurien pintojen imurointiin. Ketterä ja kapea muotoilu mahdollistaa yhdessä mukana kulkevien 
käsityövälineiden kanssa hankalien ja ahtaiden alueiden imuroinnin.
Manuaaliseen imurointiin verrattuna se mahdollistaa 3-4 kertaisen tuottavuuden ja merkittävän 
ajansäästön. Tupla-sylinteriharja yhdistettynä isojen roskien kerääjään ja siirtyvään sivuharjaan 
tuottavat erinomaisen siivoustuloksen.

Teknologia 
Tupla-sylinteriharja isojen roskien säiliöllä: Kaksi vastakkain 
pyörivää sylinteriharjaa keräävät yhdessä tehokkaan harjattoman 
imumoottorin kanssa hienoa pölyä ja suurempia roskia 
samanaikaisesti. Suuremmat roskat kertyvät säiliöön ja hienopöly 
pölypussiin. Sivuharjan voi siirtää koneen alta koneen oikealle 
puolelle mahdollistaen seinänvierustojen tehokkaan siivoamisen.

Parempi ilmanlaatu 
Hyvä ilmanlaatu ja korkeat hygieniastandardit ovat tärkeitä 
tekijöitä siivousalalla. Korkean tason ilmansuodatus yhdistettynä 
ainutlaatuiseen ilmavirran suunnitteluun takaavat parhaan 
ilmanlaadun ja alhaisen äänitason. Halutessaan parhaan 
ilmansuodatuksen koneen voi lisäksi varustaa HEPA H13 
-suodattimella. Tämä yhdistettynä yksinkertaiseen päivittäiseen 
puhdistamiseen varmistaa korkean hygienian ja koneen turvallisen 
sekä helpon käytön.



Joustavuus avainasemassa 
TASKI AERO tuotelinjan uusin tulokas on erittäin ketterä ja kapea. Se toimii sekä matoilla, 
että kovilla lattioilla ja lisäksi siinä on integroidut käsityövälineet ahtaiden ja hankalien alueiden 
imuroimiseen. Vakio etäisyys manuaaliselle imuroinnille on 3 metriä, myös 6 metrin etäisyys
on saatavilla. Koneeseen saa myös välinetelineen moppien ja muiden työvälineiden 
kuljettamiseen.

Alhaisimmat työn kokonaiskustannukset
Nopeuden sekä työleveyden ansiosta AERO 3500μicro pitää työn kustannukset alhaisina. Paras 
suorituskyky säästää merkittävästi työaikaa ja tarjoaa alhaisimmat työn kokonaiskustannukset. 

Ergonomia
Penkki sekä ohjauspyörä ovat korkeus-säädettävissä tehden koneen ergonomiseksi 
kaikenkokoisille käyttäjille. Istuma-asento mahdollistaa nopean liikkumisen koneen päältä pois ja 
takaisin. Kone kääntyy näppärästi paikallaan ja mahtuu kapeisiin alueisiin



Saatavilla olevat älykkäät TASKI-ratkaisut: 
IntelliPower

Innovatiivista Li-ion akkuteknologiaa
IntelliTrail 

Optimoi konekantasi
IntelliTrail Analytics

Hallinnoi koneitasi etänä

•  Litium-akkuiset TASKI-yhdistelmäkoneet
•  30 % pienemmät kokonaiskustannukset
(akku & kone)
• 3 x nopeampi lataus
• 4x pidempi elinikä

• Konekannan täydellinen läpinäkyvyys
• Maksimoi tuotto
• Maksimoi koneiden käyttöaika
•  Hallitse kustannuksia

• Ennaltaehkäisevät analyysit
•  Automaattiset korjausehdotukset
•  Tunnistaa kustannusten 

säästökohteet
•  Vähentää 20 % koneen 

käyttökustannuksia
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TASKI AERO 3500μicro Tekniset tiedot
Tuottavuusaste (teoreettinen) 3575 m2/h
Tuottavuus yhdellä latauksella 12’100 m2/h
Telaharjan työskentelyleveys 50 cm
Sivuharjan työskentelyleveys 65 cm
Ajonopeus < 5.5 km/h
Sivuharjan siirto 10 cm 
Kääntösäde 1.80 m
Mitat 138 x 58 x 128 cm
Pölypussin tilavuus 15 l
Roskasäiliön tilavuus 3 l
Ajoaika/lataus <4 h
Harja  delist Kaksois-sylinteriharja
HEPA Saatavilla H13
Äänenvoimakkuus (db(A)) 68
Käsityövälineet Imuletku, imuputki, suulakesarja
Välinepidike Saatavilla
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