
TASKI® go
Połączenie funkcjonalności z niewielkimi
kosztami 

TASKI go to odkurzacz do pracy na sucho o niedużych kosztach zwią-
zanych z zakupem i jego dalszą eksploatacją, przeznaczony do co-
dziennego utrzymania czystości dywanów i wykładzin tekstylnych. 
Jest to niewielki odkurzacz o cichym działaniu, zapewniający wydajno-
ść pracy, doskonałe rezultaty odkurzania oraz maksymalną zwrotność 
i stabilność.

TASKI go to:
• niewielkie koszty zakupu i eksploatacji;
• funkcjonalność, prostota, wytrzymałość;
• wydajność i ciche działanie;
• recykling 75% użytych materiałów;

Niewielkie koszty zakupu i eksploatacji
TASKI go to odkurzacz przy produkcji którego zastosowano najno -
wsze rozwiązania technologiczne oraz komponenty o przedłużonej 
trwałości, co zapewnia doskonałe rezultaty odkurzania, a koszty za-
kupu i eksploatacji urządzenia są nieduże.

Funkcjonalność, prostota, wytrzymałość
Kompaktowa budowa i zwrotność odkurzacza umożliwia szybkie 
i stabilne manewrowanie nim, nawet w ciasnych i zatłoczonych miej-
scach. Odpowiednio dobrana waga całego urządzenia, pozwala na 
bezproblemowe i „lekkie” sterowanie nim przez operatora. Ponadto, 
obudowa odkurzacza została wykonana z trwałego tworzywa, odpor-
nego na zarysowania, pęknięcia i uderzenia. Obsługa i konserwacja 
odkurzacza nie wymaga specjalistycznych szkoleń dla operatora, 
jest prosta i szybka.

 

Wydajność i ciche działanie
Połączenie mocy silnika (900 W) z odpowiednim jego umiejscowie-
niem w urządzeniu, zapewnia maksymalny poziom zebrania zabru-
dzeń z powierzchni oraz ciche działanie. Niski poziom emitowanego 
hałasu podczas pracy odkurzacza, to komfort pracy dla operatora, 
jak i osób postronnych.

Recykling 75% użytych materiałów
Odkurzacz TASKI go został wykonany z materiałów, z których w 75%
podlega procesowi recyclingu. Ponadto urządzenie spełnia wymogi 
rozporządzenia RoHS i REACH. 



TASKI® go
 Parametry techniczne 
Pojemność zbiornika
Pojemność worka
Rodzaj worka
Nominalny pobór mocy
Napięcie
Waga 

16,5 L
8 L
papierowy
900 W
220/240 V
6 kg

Długość przewodu

Długość węża ssącego
Rura ssąca
Szerokość dyszy ssącej
Wymiary
Klasa bezpieczeństwa

8,5 m

2 m
metalowa
270 mm 
390x365x320 mm
II

Odkurzacz z zestawem akcesoriów niezbędnych do pracy
7524184  TASKI go (odkurzacz gotowy do pracy: odkurzacz, 1 worek papierowy, rura metalowa, rękojeść plastikowa, dysza ssąca plastikowa, filtr)

 
Akcesoria dodatkowe, możliwe do zastosowania
7524189  TASKI go - zestaw akcesoriów 32mm

7523107  Dysza ssąca Standard RD (dysza plastikowa)

7524190  TASKI go - filtr zestaw
7524191  TASKI go - worki papierowe 10 szt.

7514889  Akcesoria TASKI vento (dysza szczelinowa, dysza do kurzu) 

7514937  Rura teleskopowa, metalowa 32 mm

Poziom hałasu (A ważony) 64 db (A) Filtr HEPA nie
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Poziom hałasu
Siła ssania  

76 dB
22 kPa

Ilość stopni filtracji
Certyfikaty

3
deklaracja CE

Maksymalny przepływ powietrza 44 L / sek. Okres gwarancji 12 miesięcy


