
TASKI®

dorsalino 

Aspirator portabil eficient 

TASKI dorsalino vă oferă: 

• Utilizare fără a obosi

• Silențiozitate

• Putere și eficiență

• Versatilitate

Utilizare fără a obosi 

Greutatea mică și sistemul ergonomic cu care este dotat, de purtare 

în spate, care poate fi ajustat în funcție de preferințele operatorului, 

fac din TASKI dorsalino un aspirator comod și de aceea 

productivitatea este crescută. 

Putere și eficiență 

Puternic, eficient și durabil, motorul aspiratorului combinat cu 

numeroase accesorii, garantează rezultate excelente 

și operare eficientă pe toate tipurile de pardoseli. 

Silențiozitate 

Nivelul redus de zgomot îl face confortabil în utilizare, cu 

perturbarea minimă a celorlalți. 

Versatilitate 

TASKI dorsalino este ideal pentru curățarea suprafețelor  

aglomerate, cum ar fi scări, teatre, autobuze, mici depozite, etc. 

O mare varietate de accesorii sunt disponibile și pot fi depozitate în 

buzunarul de accesorii ce se află pe cureaua aspiratorului, pentru a 

putea fi ușor accesibile în timpul lucrului. 



Accesorii 

Sac cu filtru dublu (pachet de 10 bucăți) 8504190 

Kit accesorii, tub telescopic 32 mm RD 7523354 

Set accesorii standard 32mm 7522837 

Tub telescopic (32mm) 7514937 

Duză standard rotundă pentru praf 7523107 

Duză premium rotundă pentru praf 7523260 

Kit de accesorii (duză pentru spații înguste, duză perie praf) 7514889 

Duză perie praf 8500510 

Duză radiator 8500520 

Duză țevi 8500530 

Duză tapițerii 8500540 

Duză pentru spații înguste 8500550 

Perie pentru aspirare turbo (doar în combinație cu 8500740) 8502000 

Furtun de aspirare 2m, complet 8500730 

Piesă TASKI conică, de capăt 8500740 

Tub aspirație 2,2 m 8503280 

Tub metal, 3 piese 8503980 

Perie praf universală 30 cm (portocaliu) 8500560 

Cuplă conică pentru perii 8500430 

TASKI dorsalino 

Date tehnice 

Capacitate sac praf 4,7  L Flux maxim aer 47 L/s 

Consum nominal 900 W Lungime cablu 15 m 

Tensiune 220/240 V Lungime tub aspiraţie 2,2 m 

Greutate (inclusiv cablu) 5,4 kg Dimensiuni (L x l x Î) 300x320x520 mm 

Nivel de zgomot 70 dB(A) Clasă de protecţie II 

Nivel putere acustică 80dB Aprobări Certificat testare CE/CB /ÖVE/SEV 

Vacuum 21,5 kPa 
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