
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Industria 
Ospitalității 

Mașinile ULTIMAXX îmbunătățesc experiența clienților,

 reduc impactul asupra mediului înconjurător și vă 

protejează marca. 



 



La TASKI depunem eforturi 

considerabile pentru a înțelege 

necesitățile critice ale companiei 

dumneavoastră 
 

 

Experiența oaspeților 
 

 
 

 

Sustenabilitate 
 

 

 

Protejarea bunurilor 
 

 

 
 

Siguranța persoanelor 
 

 
 

Eficiență operațională 
 

Mașinile TASKI vor spori eficiența operațională prin inovație, randament superior și 
instrumente de gestionare a flotei. TASKI este recunoscută pentru excelența rezultatelor de 
curățare și a randamentului. Conceptele precum auto-reglarea racletei și punctele galbene 
de întreținere ușor de curățat cresc disponibilitatea timpului dedicat curățării. Proiectanții și 
inginerii noștri doresc să depășească barierele convenționalismului și, prin urmare, concep 
optimizări și inovații pentru a obține excelența MAXIMĂ în curățare. 

 

Faceți eforturi mari astfel încât oaspeții dumneavoastră să aibă experiențe memorabile și 
știți cât de mult apreciază o unitate curată și igienică. Prima impresie contează! Așadar 
faceți o schimbare și mecanizați curățarea pardoselilor, deoarece va transforma complet 
aspectul pardoselilor. Oaspeții dumneavoastră vor remarca diferența și vor reveni mult mai
 des. 

În calitate de companie responsabilă, veți urmări obiective de sustenabilitate, dar și clienții 
dumneavoastră vor avea la rândul lor așteptări. Sustenabilitatea nu înseamnă numai Verde, 
la TASKI aceasta este Oranj. Sustenabilitatea se află la baza tuturor acțiunilor noastre, vine 
de la sine. Avem tehnologii cu soluții inteligente pentru a reduce consumul de utilități cu 
până la 76% astfel încât să îndeplinim obiectivele privind sustenabilitatea. Chiar și 
motoarele noastre inteligente sunt concepute pentru a reduce consumul de energie. 
Mașinile automate de spălat și aspirat pardoseli sunt concepute pentru a economisi energie,
 apă și produse chimice. Vă putem ajuta inclusiv să prezentați aceste economii clienților. 

Sunteți mândri de unitatea dumneavoastră, iar reputația înseamnă totul. Protejați-vă 
pardoselile, mochetele și țesăturile valoroase îmbunătățindu-le în același timp aspectul. Vă 
vom ajuta să vă îmbunătățiți recenziile. Mașinile TASKI vor păstra spațiile publice 
imaculate, iar băile și toaletele pentru oaspeți vor fi impecabile. Cu mașinile TASKI 
automate ultra-compacte de spălat și aspirat pardoseli veți păstra igiena și siguranța în 
bucătărie și zonele de preparare a alimentelor, asigurându-vă că acestea trec orice audit. 

Știm că aveți datoria să vă protejați echipa și publicul larg îmbunătățind condițiile de igienă, 
calitatea aerului și siguranța pardoselilor. La TASKI acordăm o mare atenție proiectării 
ergonomice a mașinilor noastre în beneficiul utilizatorului. Mânerele sau volanele pliabile și 
complet reglabile asigură confortul utilizatorului. Panoul de comandă intuitiv cu pictograme 
comune necesită un nivel redus de instruire. Noile mașini automate de spălat și uscat 
pardoseli ULTIMAXX sunt disponibile cu filtre HEPA pentru calitate superioară a aerului. 
Suntem recunoscuți pentru racletele noastre brevetate. Cea mai bună capacitate de 
colectare a apei se traduce în mai puține opriri, mai puține operațiuni de re-curățare și, cel 
mai important, un risc redus de cădere prin alunecare. 



Întreaga forță a gamei TASKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Aceste mașini stabilesc o nouă referință în materie de 

design, construcție și performanță. Tehnologia modulară 

integrată cu platformă cu perie și un nou set de caracteristici 

conferă excelență în curățare. 

Mașinile automate de spălat pardoseli ULTIMAXX de la 

TASKI oferă organizației dumneavoastră posibilitatea de a 

spori eficiența, de a reduce costurile și de a îmbunătăți 

rezultatele de curățare. 

Mai bune, mai puternice și mai inteligente. 

FLEXIBILITATE INEGALABILĂ, RANDAMENT MAXIM 

 
 
 
 
 

 

Noua gamă TASKI ULTIMAXX oferă o 

multitudine de posibilități care răspund 

celor mai exigente așteptări. 

Acest nou nivel de modularitate vă permite că personalizați 

mașina pentru procesul de curățare, cu o gamă flexibilă de 

fronturi de lucru și platforme cu perie. 

Platforme cu perie: Monodisc | Două discuri | Două discuri 

TWISTER PLUS | Perii duble cilindrice cu rezervor de 

soluție murdară | Orbital rectangulare. 

 
PERII DUBLE CILINDRICE 
CU REZERVOR DE 
SOLUȚIE MURDARĂ 

 

Noua platformă ultra-robustă 
cu perii duble rotative 
cilindrice mătură și curăță 
dintr-o singură trecere, 
reducând necesitatea 
măturării prealabile a 
pardoselilor cu suprafață 
structurată. 

 
PLATFORMĂ ORBITALĂ 

 

Curățarea în profunzime și 
decaparea suprafețelor prin 
tehnologia cu cap orbital 
robust care reduce vibrațiile 
la minimum. În combinație cu 
pad-uri diamantate 
TWISTER, platforma orbitală 
devine o platformă 
multifuncțională utilizabilă 
fără produse chimice. 

 

 
MONODISC 

 

Noua platformă monodisc 
este concepută cu angrenaj 
direct, îmbunătățind 
semnificativ durata de 
utilizare în combinație cu 
distribuția perfectă a apei 
pentru a garanta standarde 
ridicate de curățare. 

Vă prezentăm noua gamă de mașini 

automate de spălat pardoseli 

ULTIMAXX, următoarea generație de 

mașini de curățat de ULTIMĂ 

GENERAȚIE. 

DOUĂ DISCURI 

Tehnologia cu două discuri 
conferă randament superior, 
în combinație cu rezultate de 
curăţare excelente. 
Platformele cu două perii 
circulare permit o curățare 
simplă, în proximitatea 
pereților, eficientă din punct 
de vedere al consumului de 
apă. Disponibile și în 
versiunea TWISTER. 



Funcții distinctive special pentru dumneavoastră.

  
Clienții sunt motorul afacerii noastre și contribuie la 

succesul nostru. Produsele TASKI sunt produse cu 

componente de cea mai bună calitate și sunt concepute 

să dureze. Soluții inteligente pentru necesitățile 

companiei dumneavoastră. 
 
 

 
Motor cu tehnologie Whisper 

Tehnologia brevetată este inclusă în standard pentru a asigura o funcționare 
puternică și ultra-silențioasă. Acest sistem unic de flux de aer garantează 
aspirarea optimizată și absorbția imediată a zgomotelor. Funcționarea este extrem 
de silențioasă, cu doar 63 db(A), în modul eco putând ajunge până la 60 db(A). 
Pentru oaspeții dumneavoastră deranjul este minim. 

 
 

Filtru HEPA 

Cu filtrele HEPA H13 puteți conta pe faptul că aerul este filtrat, eliminând 99,95% 
dintre particulele mai mari de 0,3 μm (microni). Acestea captează particulele și 
agenții poluați microscopici, precum polenul, și chiar microorganismele, precum 
sporii bacterieni și fungici. Adecvate pentru spațiile publice cu densitate mare sau 
pentru unitățile care vor să asigure o calitate superioară a aerului interior pentru 
clienți. 

 

IntelliBac 

Punând bunăstarea oamenilor pe primul loc, TASKI oferă gama de mașini 
automate de spălat pardoseli ULTIMAXX în versiunea specială IntelliBac în care 
plasticul rezervorului are efect special antibacterian în interiorul și în exteriorul 
mașinii. Alegeți IntelliBac pentru standarde și mai mari de igienă pentru oaspeți și 
pentru protecția mărcii dumneavoastră. 

 

IntelliTouch 

Noua funcție TASKI IntelliTouch este un ecran tactil cu mai multe suprafețe care 
permite operațiuni avansate de spălare și afișează elemente-cheie, precum viteza 
și zona curățată. Interfața poate fi personalizată pentru a dispune de funcții-cheie 
accesibile în mod direct, iar programele de curățare pot fi predefinite, setările 
corecte putând fi implementate printr-o simplă apăsare. Ilustrarea informațiilor pe 
coduri de culoare asigură faptul că utilizatorul deține întotdeauna controlul. 

 

 
IntelliDose+ 

 

IntelliPower 

 
 

Punctele galbene de întreținere 

TASKI a fost prima companie care a introdus punctele galbene de întreținere, ușor 
de recunoscut, pentru ca operatorii să poată efectua lucrările de întreținere. 
Curățate regulat, acestea reduc global apelurile de întreținere care pot fi prevenite 
cu până la 50%. Apa curată: previne blocajele în fluxul de apă. 
Racleta: mecanismul galben de cuplare care nu necesită scule asigură o scoatere 
ușoară. Filtrul pentru soluție murdară: colectează reziduurile mari pentru a reduce 
blocajele. Filtrul de aer: prelungește durata de viață a motorului de aspirare. 
Scoatere/curățare ușoară pentru a îmbunătăți recuperarea apei. Filtrul HEPA: 

îmbunătățește calitatea aerului. 

 

 
TASKI 
IntelliPower 

Dozarea directă și precisă a produselor chimice Diversey cu concentrație ridicată 
sau a produselor chimice standard. 
Noul design este complet integrat în mașină și poate fi controlat prin intermediul 
panoului de comandă al mașinii. Dozarea poate fi blocată din setările de dozare 
sau se pot conecta setări specifice de dozare din interfața cu utilizatorul 
IntelliTouch. Fără expuneri la produsele chimice. Risc redus pentru publicul larg și 
angajați. 

Încărcare rapidă - 2 ore, în loc de 10 ore. Încărcările parțiale nu vor afecta 
bateriile. Nu necesită întreținere. Sunt posibile mai multe încărcări pe zi. Costul 
total de exploatare și eficiența aduc economii de până la 25% cu mașina și 
bateria. Eficiență crescută cu 4%. Costuri de service reduse. Mai puține 
înlocuiri, mai puține vizite din partea inginerilor, cu economii pentru 
dumneavoastră. 



 
Eficiență operațională 
1. IntelliTrail - sporiți randamentul, economisiți manoperă, optimizați flota. 
2. IntelliPredict - service la distanță, de ultimă generație, pentru componentele electronice, reducând la 

minimum întreruperile operaționale. 
3. Opțiune cu perii rotative cilindrice - creșterea randamentului cu până la 30% prin eliminarea totală a 

măturării prealabile. 
4. Modul Twister - singurul producător cu setări complet integrate. Prin simpla atingere a unui buton, 
mașina reglează direct setările pentru rezultate impecabile cu un nivel de luciu asociat în mod normal 
cu aplicațiile specializate. 
5. IntelliPower - încărcare rapidă, durată de viață mai lungă, mai multă autonomie. Băgați în priză și 

începeți lucrul. Întotdeauna pregătit. 
6. IntelliFlow - soluția corelată cu viteza economisește soluția de curățare cu până la 50% în comparație 
cu mașinile convenționale. Mai puține reumpleri alte rezervorului echivalează cu mai puține întreruperi 
operaționale. 

 
 

 

Sustenabilitate 

1. IntelliFlow/IntelliDose - reducere cu până la 70% a consumului de apă. 0% risipă de produse chimice 
și reducere a ambalajelor cu 90%. 

2. Modul Eco - setare silențioasă de eficiență energetică. De asemenea, deranjează cât mai puțin 
publicul larg. 

3. Modul Twister - reducerea cantității de produse chimice și ambalaje. 

4. IntelliPower - încărcare de 5 ori mai rapidă. Nu necesită întreținere. Înlocuiri mai puțin frecvente. Mai 
puține vizite din partea inginerilor, cu economii pentru dumneavoastră. 

5. Motoare digitale Whisper - motoarele mai mici, mai ușoare și mai eficiente consumă mai puțină 
energie și nu necesită aproape deloc întreținere. Amprentă de carbon semnificativ diminuată. 

6. IntelliPredict - de la reactiv la proactiv, reducând vizitele din partea inginerilor și amprenta de carbon. 

 

 
Experiența pacienților 

1. Tehnologia Whisper brevetată - motorul silențios/economic reduce deranjul pacienților fără ca 
performanța sa fie afectată. 

2. Modul Eco - setare silențioasă de eficiență energetică. De asemenea, reduce deranjul pacienților. 

3. IntelliFlow - flux de apă sigur = reduce riscul de alunecare. 

4. Filtrul HEPA - filtrele H13 eficiente pentru particulele de aer îmbunătățesc calitatea aerului în special 
pentru pacienții cu risc ridicat. 

5. IntelliBac- rezervoarele antimicrobiene ajută la reducerea riscurilor și mirosurilor neplăcute care 
provin de la rezervoarele murdare. 

6. Excelență în curățare - mai multă presiune de curățare, mai multă murdărie îndepărtată, mai multă 
apă eliminată pentru pardoseli vizibil mai curate, sigure și igienice. 

 

 

Siguranța persoanelor 

1. IntelliKey - tehnologie NFC inteligentă. Numai pentru utilizatorii autorizați. Imposibil de modificat fără 
permisiune. 

2. IntelliTouch/IntelliZone - ecran tactil interactiv. Meniurile de ajutor oferă asistență directă pentru 
utilizare în condiții de siguranță și reducere la minimum a utilizării necorespunzătoare. 

3. IntelliTrail - telemetrie de ultimă generație și ecosistem digital pe bază de conectivitate. Monitorizare 
24/7 a întregii flote. Gestionare completă a activelor. 

4. IntelliDose - dozare sigură a produselor chimice. Eliminarea riscurilor pentru publicul larg și angajați. 

5. Modul Twister - prin simpla atingere a unui buton, mașina reglează direct setările de viteză și apă 
pentru rezultate impecabile. Simplu și sigur. 

6. Filtru HEPA - filtre H13 eficiente pentru particulele din aer pentru reducerea riscurilor asupra clienților 
și angajaților. 

 

Protecția mărcilor 
1. IntelliKey - tehnologie NFC inteligentă. Numai pentru utilizatorii autorizați. Imposibil de modificat fără 

permisiune. 
2. IntelliTouch/IntelliZone - ecran tactil interactiv. Meniurile de ajutor oferă asistență directă pentru 

utilizare în condiții de siguranță și reducere la minimum a utilizării necorespunzătoare. 
3. IntelliTrail - telemetrie de ultimă generație și ecosistem digital pe baza conectivității. Monitorizare 24/7 

a întregii flote. Gestionare completă a activelor. 
4. IntelliDose - dozare sigură a produselor chimice. Eliminarea riscurilor pentru publicul larg și angajați. 
5. Modul Twister - prin simpla atingere a unui buton, mașina reglează direct setările de viteză și apă 

pentru rezultate impecabile. Simplu și sigur. 
6. Filtru HEPA - filtre H13 eficiente pentru particulele din aer pentru reducerea riscurilor asupra 

pacienților și angajaților. 

 
 



 
 

 

Mașinile de spălat și uscat pardoseli ULTIMAXX integrează numai soluții inteligente. Aruncați o 

privire în interior și veți descoperi tehnologii, brevete, concepte ingenioase și inginerie 

inteligentă, toate cu scopul de a face față provocărilor cu care vă confruntați. 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TASKI este unul dintre cele patru domenii de activitate principale ale companiei Diversey. 
 

 

 

 
 
 

 

www.taski.com 

Toate logo-urile și mărcile comerciale sunt deținute de sau licențiate în numele Diversey, Inc. © 2021 Diversey, Inc. Toate 
drepturile rezervate. 91465-LIT RO (21/291) 

TASKI The ULTIMATE Cleaning Machines 

Pentru informații suplimentare, vizitațiwww.taski.com sau urmăriți-ne pe rețelele sociale. 

http://www.taski.com/
http://www.taski.com/

