
 

Depozitare și 

logistică 
 
 

 

Mașinile ULTIMAXX ajută la reducerea întreruperilor

 activității și maximizarea eficienței. 



 



La TASKI depunem eforturi 

considerabile pentru a înțelege 

necesitățile critice ale companiei 

dumneavoastră 
 
 
 
 
 

 

 

Eficiență operațională 

Mașinile de spălat și aspirat pardoseli ULTIMAXX 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. Tehnologiile precum IntelliScrub, IntelliPower și IntelliTrail vă oferă 

mai mult timp pentru a vă putea concentra asupra activităților principale. 

 

 

Creștere profitabilă 

Înțelegem că activitățile de curățenie nu reprezintă activitatea dumneavoastră principală. Știm 

că trebuie să controlați costurile. Prin mecanizarea mai mare a activităților de curățenie vă 

putem ajuta să reduceți timpul petrecut cu aceste activități sau să faceți mai multe cu mâna 

de lucru, pentru a vă permite să vă concentrați pe activitatea dumneavoastră principală. Am 

dezvoltat inovații și tehnologii luând în considerare nevoile dumneavoastră. ULTIMAXX face 

mai multe cu timpul și resursele de care dispuneți. Tehnologii incredibile precum noua perie 

rotativă cilindrică. Creșterea randamentului cu până la 30% prin eliminarea totală a măturării 

prealabile. 

 
 
 

Siguranța persoanelor 

Știm că aveți datoria să vă protejați echipa îmbunătățind condițiile de igienă, calitatea aerului 

și siguranța pardoselilor. La TASKI acordăm o mare atenție proiectării ergonomice a 

mașinilor noastre în beneficiul utilizatorului. Mânerele complet reglabile asigură confortul 

utilizatorului. Panoul de comandă intuitiv cu pictograme comune necesită un nivel redus de 

instruire. Mașinile 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. 
 

 

Optimizarea capitalului de lucru 

Ne dorim ca dumneavoastră să investiți inteligent. Cu soluțiile TASKI vă vom ajuta să vă faceți 

banii să lucreze mai mult. Vă putem demonstra cum să vă îmbunătățiți randamentul investițiilor 

și să scurtați perioada de recuperare a investițiilor. Cu opțiunile noastre de finanțare, inclusiv 

leasing și închiriere, vă puteți păstra capitalul pentru alte investiții de afaceri prioritare. Mașinile 

de spălat și aspirat pardoseli ULTIMAXX sunt concepute pentru amortizare rapidă a costurilor 

deoarece, după cum se știe, costurile totale de operare sunt mai importante decât simplul preț 

de achiziție. Aflați mai multe. 

 



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. 

 
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. 

 
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. 



Funcții distinctive create 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. 

 
 

IntelliScrub / Perie cilindrică și rezervor de reziduuri 

Noua funcție IntelliScrub vă permite să reglați presiunea periei în mod dinamic, 
prelungind durata de funcționare a bateriei cu 30%. Dacă nu necesară întreaga 
presiune a periei pentru niveluri reduse de murdărie, presiunea de periere sau 
versiunea cu unitate de periere electronică poate fi modificată prin simpla apăsare 
a unui buton. Această funcție simplă și rapidă este disponibilă în varianta standard 
pe toate mașinile de spălat ULTIMAXX cu operator pedestru, oferind în același 
timp rezultate de curățare mai bune decât media pieței. Noua platformă ultra 
robustă cu două perii rotative cilindrice mătură și curăță dintr-o singură trecere. 
Turația extrem de ridicată „aruncă” murdăria de la suprafață într-o tavă colectoare 
care captează reziduurile, împiedicând astfel blocajele. Măturarea prealabilă a 
majorității reziduurilor nu este esențială. 

 
 

IntelliPower 

 

 

IntelliTrail 

Telemetrie de ultimă generație și ecosistem digital pe baza conectivității. Combină 
capabilitățile deja dovedite de gestionare a flotei cu noile funcții de gestionare de 
la distanță a mașinii. Oferă organizațiilor posibilitatea de a obține îmbunătățiri 
măsurabile și transparente ale randamentului prin intermediul celei mai bune 
experiențe pentru clienți. 

 
 

IntelliTrail – Remote și IntelliPredict 

Vă permite comunicarea bidirecțională cu serviciile de cloud. Întreținerea 
predictivă este aici, unde fiecare componentă este semnalată atunci când apare 
un risc potențial. De la reactiv la proactiv, va reduce la minimum întreruperilor 
operaționale, menținând mașina mereu pregătită. 

• Service la distanță. 

• Se înregistrează întregul istoric de service 

• Gestionarea bateriei 

• Service predictiv 

 

 
IntelliDose+ 

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. 

 
 

Soluții de finanțare 

TASKI oferă o gamă de opțiuni de finanțare flexibile, inclusiv leasing, închiriere 
sau închiriere în comun. Opțiunile de leasing TASKI reprezintă o gamă de soluții 
flexibile și rentabile de achiziționare de mașini TASKI cu garanția service-ului 
TASKI. Opțiunile disponibile includ: leasing financiar și operațional. TASKI Rental 
răspunde necesităților unei tendințe în creștere de acces flexibil la mașini pentru o 
scurtă perioadă fără a deține în proprietate sau a închiria un bun. Cu IntelliTrail 
Analytics este ca și cum ați avea propriul consultant și manager de flotă la 
îndemâna dumneavoastră. Dacă aveți o flotă mare, solicitați mai multe detalii 
privind gestionarea flotei. 

 

 
TASKI 
IntelliPower 

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. Mașinile ULTIMAXX prevăzute cu IntelliPower vor fi 
întotdeauna gata, indiferent de când aveți nevoie de acestea. 



 
 

 
Eficiența 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. 

 

 

 
Siguranța persoanelor 
1. IntelliKey - tehnologie NFC inteligentă. Fără cheie mașina rămâne în modul sigur în care setările nu 

pot fi modificate fără permisiune. 
2. IntelliTouch/IntelliZone - ecranul tactil interactiv, conectivitatea pentru tutoriale video și meniurile de 
ajutor oferă asistență directă pentru utilizare în condiții de siguranță. 
3. IntelliFlow - un flux de apă sigur echivalează cu mai puține alunecări 
4. IntelliDose - dozarea în siguranță a produselor chimice echivalează cu lipsa expunerii la produse 

chimice. 
5. IntelliBac - rezervorul antimicrobian reduce riscul apariției microorganismelor și contaminarea 

încrucișată. 
6. Filtru HEPA - filtrele H13 eficiente pentru particulele din aer îmbunătățesc calitatea aerului pentru 

produsele dumneavoastră și angajați. 

 

 

 
Creștere profitabilă 
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. IntelliPower - încărcare rapidă, durată de viață mai lungă, mai multă autonomie. Băgați în priză și 

începeți lucrul. Întotdeauna pregătit. 
4. 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. 
5. Opțiune cu perii rotative cilindrice - creșterea randamentului cu până la 30% prin eliminarea totală a 

măturării prealabile. 
6. IntelliDose - dozare precisă a produselor chimice. 0% risipă. 90% reducerea a ambalajelor. 

 

 

 
Optimizarea capitalului de lucru 
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. IntelliPower - încărcare rapidă, durată de viață mai lungă, mai multă autonomie. Băgați în priză și 

începeți lucrul. Întotdeauna pregătit. 
4. IntelliFlow/IntelliDose - reducere cu până la 70% a consumului de apă. 0% risipă de produse chimice 
și reducere a ambalajelor cu 90%. 
5. Modul Twister Mode - curățată dintr-o singură trecere. Reducerea timpului cu sau fără produse 

chimice. 
6. Soluții de finanțare - opțiuni de achiziție, leasing sau închiriere cu costuri fixe cu sau fără service 

pentru reducerea costului total de exploatare. 

 
 

Controlul costurilor 
1. IntelliTrail - sporiți randamentul, economisiți manoperă, optimizați flota. Conectat 24/7 pentru 

vizibilitate totală. 
2. IntelliPredict - tehnologie electronică de ultimă generație care conectează și controlează toate 
componentele electronice pentru facilitarea service-ului la distanță cu costuri mici. 
3. IntelliDose - dozare precisă a produselor chimice. 0% risipă. 90% reducerea a ambalajelor. 
4. Modul Twister Mode - curățată dintr-o singură trecere. Reducerea timpului cu sau fără produse 

chimice. 
5. IntelliPower - baterii cu încărcare rapidă, durată de viață mai lungă și fără întreținere. Autonomie 
extinsă. Încărcări multiple pe zi. CTO cu 25% mai mici. Costuri de service reduse. 
6. Opțiuni de finanțare - Opțiuni de achiziție, leasing sau închiriere cu costuri fixe cu sau fără service 

pentru reducere CTO. 
 



 
 

 

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. 91487-LIT RO 
(21/291) 

TASKI The ULTIMATE Cleaning Machines 
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