
 

  
 

  
 

 
 
 

 
 

 

 
TASKI® AERO 
8 PLUS/15 PLUS 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Caracteristicile „All-in-One” combinate cu 
eficiența superioară și nivelul de zgomot foarte 
scăzut 

TASKI AERO 8 PLUS și 15 PLUS 

Aspiratorul TASKI AERO 8/15 PLUS de înaltă eficiență integrează 
tehnologia de ultimă generație și este prevăzut cu un motor extrem de 
eficient. Iar datorită tehnologiei brevetate whisper, aspiratorul este 
ultrasilențios. 
Seria PLUS este rezultatul simbiozei dintre tehnologie și designul funcțional, 
oferind o utilizare incredibil de ușoară și un set unic de caracteristici. Mai 
mult, înlocuirea pieselor, cum ar fi cablurile și filtrele, este facilitată de 
designul inteligent și se poate efectua de utilizator în câteva secunde, fără a f i 
nevoie de unelte. 

 

TASKI AERO 8/15 PLUS vă asigură: 

• Caracteristici avansate într-o combinație unică 

• Concept durabide înaltă eficiență cu funcția Eco 

• Tehnologie whisper TASKI ultrasilențioasă 

• Proiectare și testare conform celor mai bune practici operaționale 

Caracteristici avansate într-o combinație unică  

Gama TASKI AERO PLUS oferă o combinație unică de caracteristici 
pentru o eficiență inegalabilă și simplitate în utilizare. Opțiunea de 
înfășurare a cablului, împreună cu indicatorul de sac plin ș i modul eco 
garantează curățarea excelentă și randament superior în orice mediu și în 
orice moment al zilei. Toate aceste caracteristici se bazează pe tehnologii 
fiabile și testate. 

 

Concept sustenabil, de înaltă eficiență , cu funcția Eco 

Noile aspiratoare profesionale TASKI AERO sunt extrem de eficiente și sunt 
prevăzute cu un motor de de ultimă generație de 585 W care oferă aceleași 
performanțe de curățare ca un aspirator de peste 900 W. Mai mult, 
modelele TASKI AERO PLUS sunt prevăzute cu buton pentru modul eco 
care reduce consumul de energie la 295 W. Astfel, asigură economii 
semnificative de energie și reduc emisiile de CO2, fără a face vreun 
compromis în privința rezultatelor de curățare. 

 

Tehnologie whisper TASKI ultrasilențioasă  

Grație tehnologiei inovatoare și brevetate TASKI whisper, TASKI AERO sunt 
extrem de silențioase. Acest nivel scăzut al zgomotului înseamnă că pot fi 
operate în orice mediu și în orice moment din zi sau noapte. Cu butonul 
pentru modul Eco emisiile de zgomot pot fi reduse la minimum, stabilind un 
nou standard în domeniul curățării profesionale. 

 

Proiectare și testare conform celor mai bune practici operaționale  

Produsul este conceput pentru activități de curățare profesională foarte 
frecvente în orice mediu. Fiecare aspect al produsului se bazează pe 
cercetări ample în rândul clienților și evaluări ale proceselor cu scopul de a 
oferi o eficiență optimă de funcționare. În materie de design ergonomic, 
TASKI AERO PLUS este de neegalat, având ca dotări standard un 
întrerupător cu pedală, două poziții de parcare și un set de accesorii de 
înaltă calitate și ușor de folosit. 
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TASKI® AERO 8 PLUS/15PLUS 
  Date tehnice  

 

Capacitate rezervor 13 l / 15 l  Rază de lucru 16 m 

Tip sac (material textil 
/hârtie) 

Ambele  Lungime cablu 12,5 m (cu tambur de 
troliu de cablu) 

Consum nominal 585 W  Lungime furtun 2,2m 

Tensiune 220/240 V  Tuburi de aspirare Metalice telescopice 

Greutate (inclusiv cablu) 7,7 kg/8,0 kg  Lățime accesoriu pardoseală 280 mm 

Nivel de zgomot (ECO) 50 dB(A) Dimensiuni 426 x 313 x 388 mm 
  

Nivel de zgomot  53 dB(A) 426 x 313 x 425 mm 

 

   

Nivel putere acustică (ECO) 63 dB Clasa de protecție Clasa II 

Nivel putere acustică 66 dB Opțiune Hepa Da 
   

Vacuum 17,41 kPa Aprobări Tüv/SEV/CE 

Filtrare (etape) 3 Flux maxim aer 33 l/sec 
   

 

TASKI AERO 8  PLUS                                                                                                                                   7524249 
  

TASKI AERO 15  PLUS                                                                                                                                 7524250 

 
  Accesorii  

 

Saci din material textil de unică folosință TASKI AERO 
8/15 10buc. 

7524288 

Saci din hârtie TASKI AERO 8/15 10buc. 7524289 

Duză combi de pardoseală cu rolă TASKI AERO 32mm  7524290 

Duză combi cu alunecare TASKI AERO 32mm  7524291 

Duză combi ultra plată TASKI AERO 32mm  7524292 

Tub telescopic TASKI AERO 32mm 7524295 

Tub telescopic, o singură piesă, TASKI AERO 32mm  7524296 

Perie pentru spații înguste/praf TASKI AERO 32mm  7524299 

Duză lungă pentru spații înguste TASKI AERO 32/38mm  7524300 

Perie lungă pentru praf TASKI AERO 32/38mm  7524301 

Duză pentru tapițerii TASKI AERO 32/38mm  7524302 

Paduri pentru filtru de evacuare TASKI AERO 10buc. 7524303 

Microfiltru TASKI AERO 8/15 HEPA 7524304 

Saci din fleece de unică folosință TASKI AERO 8/15 
5buc. 

7524305 
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