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TASKI er et af fi re kerneområder inden for Diversey

TASKI The ULTIMATE Cleaning Machines
For mere information, besøg os på www.taski.com eller følg os 
på de sociale media.

DEN NÆSTE GENERATION AF ULTIMATIVE 
GULVVASKEMASKINER



Hos TASKI arbejder vi hårdt på at forstå din 
organisations behov

Operationel effektivitet
TASKI-maskiner vil øge din operationelle effektivitet med vores innovative løsninger samt 
vores unikke produktivitets- og flådestyringssystemer. Hos TASKI har vi ry for at udmærke os 
inden for både rengøringsresultater og produktivitet. Designs som selvjusterende skvisere og 
gule vedligeholdelsespunkter, der er nemme at rengøre, giver alle mere effektiv rengøringstid. 
Vores designere og ingeniører udfordrer normerne, de optimerer og innoverer for at opnå det 
ULTIMATIVE inden for rengøringskvalitet.

Bæredygtighed
Som en ansvarlig virksomhed vil du have mål for bæredygtighed. Bæredygtighed betyder ikke 
kun grøn, hos TASKI er det Orange. Bæredygtighed er kernen i alt, hvad vi gør, det kommer 
naturligt for os. Vi har intelligente teknologier til at reducere forbrug med op til 76%. Selv vores 
smarte motorer er designet til at reducere energiforbruget. ULTIMAXX gulvvaskemaskiner er 
designet til at levere energi-, vand- og kemikaliebesparelser. 

Kontinuerlig innovation
Vi ved at der sættes høje krav indenfor din sektor og at der konstant er behov for nye  
løsninger. Ved at bruge de nyeste teknologier og Internet of Clean vil du opleve en forbedring. 
Ingen arbejder hårdere for at forbinde flere enheder og gøre smarte data tilgængelige end 
TASKI. Vi er førerende på markedet med INNOVATION. Innovation er synonymt med TASKI.

Mennesker og sikkerhed
Vi ved, at du har fokus på at at beskytte dine medarbejdere og dem der færdes i områderne. 
Hos TASKI er vi meget opmærksomme på at sikre, vores maskiner er ergonomisk designet 
til brugeren. Intuitivt dashboard med genkendelige ikoner betyder, at der kræves meget lidt 
træning. Ultimaxx maskinerne kan fås med HEPA-filtre for overlegen luftkvalitet. Vi er kendt 
for vores patenterede skvisere og den bedste vandopsugning. Det betyder færre stop, færre 
gentagelser af rengøringen, plus vigtigst af alt, mindre risiko for faldulykker.

Forebyggelse af infektion
Hos TASKI har vi ry for at udmærke os inden for både rengøringsresultater og ergonomi. Vi 
designer vores maskiner, så de er nemme at rengøre og desinficere. Funktioner som nem 
adgang til snavsvandstanke, let at rengøre, gule vedligeholdelsespunkter og værktøjsfrit 
tilbehør giver alt sammen en højere rengøringsstandard og hygiejne. Vi er kendt for vores 
patenterede skvisere, der giver tørrere gulve = mere hygiejniske gulve. Med ULTIMAXX øges 
den indendørs luftkvalitet med de valgfrie HEPA-filtre.

Omkostningskontrol
TASKI-maskiner er designet til hurtigt at betale sig selv. Vi ved, at de samlede omkostninger 
er vigtigere for dig end en simpel købspris.
TASKI-løsninger reducerer de samlede omkostninger og giver dig en bedre ”Return On 
Investment”. Det er også muligt at vælge en af vores servicepakker for at beskytte din 
investering. Beskyt dine aktiver med TASKI Service, der giver færre driftsstop, længere levetid 
og forbedret restværdi. Vores omfattende hovedeftersyn sikrer, at din maskinpark altid er klar 
til opgaven og sikker i brug.TASKI introducerer den nye ULTIMAXX serie, den næste generation af ULTIMATIVE gulvvaskemaskiner. Disse 

maskiner sætter en ny standard inden for design, konstruktion og ydeevne. 
Modulær opbygningsmuligheder og et nyt sæt funktioner giver fremragende rengøringsresultater. Bedre, stærkere og 
smartere.

ULTIMATIV FLEKSIBILITET, MAKSIMAL PRODUKTIVITET



Enkelt eller dobbelt roterende holder med enten rondel eller børste giver 
ubegrænsede muligheder. Dobbelt holderen (55 cm) giver høj produktivitet i 
kombination med fremragende rengøringsresultater. Den nye enkel holder (43 / 
50 cm) har en direkte gearkonstruktion, hvilket markant forbedrer robustheden 
og levetiden. Det patenterede dobbelt holder system og det sideforskudte design 
gør rengøring tæt på væggen nem. Roterende holdere har et godt tryk og et 
lavt omdrejningstal hvilket giver fremragende rengøringsresultater. Børster fås 
fra bløde nylontyper til slibende. Selvom børster holder længere end rondeller, 
har børster ikke den samme overfl adekontakt, som rondeller. Derfor er rondeller 
det bedste valg til jævne gulvoverfl ader. Der er et væld af valgmuligheder 
for rondeller, fra traditionelle rondeller til Twister Diamant rondeller og endda 
mikrofi ber. 

Vælg mellem dobbelt holdere for høj produktivitet eller enkel holder for fl eksibilitet og smidighed. Holdere tilbyder det 
bredeste udvalg af løsninger til alle gulvtyper og alle miljøer. For ujævne gulve og/eller gulve med høje niveauer af 
løst snavs bør valsebørster dog overvejes.

Orbital kombinerer højt tryk med et rektangulært skrubbehoved, som mikro-
skrubber ved meget høj hastighed. Orbital er ideel til at nå ind i hjørner, 
langs kanter og ind i andre svært tilgængelige områder. De fås i 50 og 60 cm 
arbejdsbredde. Brug denne teknologi med den korrekte rondel for at maksimere 
produktiviteten og spare på arbejdsomkostningerne. Designet overvejende til 
stærkt snavsede områder. Orbital kan for eksempel bruges til at fjerne polish 
uden kemikalier. Der skal forfejes før brug af Orbital.

Et perfekt valg til industrielle miljøer, hvor tilsmudsningen typisk er højere eller til opskuring af polish.

Det nye ultra-robuste valsebørstesystem med to ruller, der fås med 55/65 cm 
arbejdsbredde, fejer og vasker i en enkelt arbejdsgang. Beholderen opsamler 
alt løst snavs og kan tømmes inden for få sekunder. Dette system sætter 
en ny standard for rengøring i miljøer med meget snavs på strukturerede 
gulvoverfl ader. Op til 30% øget effektivitet kan opnås ved at eliminere forfejning. 
Ideel til store åbne områder, med meget løst snavs, eller hvor forfejning ikke 
er muligt. Valsebørster har et meget højt omdrejningstal, der “vipper” snavs fra 
overfl aden ind i en bakke, der holder affaldet tilbage og forhindrer blokeringer i 
suget. Valsebørster er velegnede til profi lerede og ujævne gulve samt gulve med 
dybe fuger. Valsebørste fi ndes i bløde til hårde/slibende typer. Rondeller kan ikke 
anvendes.

Valsebørster er velegnede til brug i miljøer med ujævne gulve, hvor løst og groft snavs er til stede såsom lager, 
transport, fødevareindustrien, produktionsfaciliteter og parkeringsfaciliteter.

ULTIMAXX IntelliScrub
En & To holdere

ULTIMAXX IntelliScrub
Orbital

ULTIMAXX IntelliScrub 
Dobbelt valsebørste

Vælg den ULTIMAXX model der passer bedst til dit behov

En holder To holdere Orbital Dobbelt valsebørste

Rengøringsmetode

Daglig rengøring 
med fejning

Daglig rengøring 
uden fejning Grundrengøring Top- og opskuring

★★ ★ ★★ ★

holdere

★ O ★★ ★★

Orbital

★★ ★★ ★ O

Valsebørste

IntelliScrub – Twister indstillingen
Den nye TASKI ULTIMAXX serie med enkelt og dobbelt roterende 
enheder har en fuldt integreret og optimeret Twister-indstilling. 
Med et enkelt tryk på en knap justerer maskinen hastigheden og 
vandindstillingerne direkte for perfekte resultater med Twister. 
Ydermere tilbyder ULTIMAXX serien en speciel Twister version 
med højhastighedsfunktion, hvor rengøring og polering kombineres. 
Denne kombination giver dig mulighed for at arbejde med en 
standardhastighed, samt nå glansniveauer, der normalt er kræver 
specielle poleringsmaskiner. Nu kan gulvets udseende effektivt opnås 
inden for den daglige vedligeholdelsesrengøring. Alt sammen med et 
tryk på en knap, Twister-knappen.

Den helt nye TASKI ULTIMAXX serie tilbyder 
en bred vifte af muligheder for at opfylde de 
højeste forventninger.
Dette nye niveau af modulopbygning giver dig mulighed for at 
tilpasse maskinen til rengøringsprocessen med et fl eksibelt udvalg 
af arbejdsbredder og bearbejdningsmoduler.

Bearbejdningsmoduler: En holder | To holdere | En/to holdere med 
Twister indstilling | Orbital rektangulær l Valsebørste med bakke.

★ Egnet /  ★ ★ Velegnet / O Ikke egnet



Unikke intelligente løsninger skabt til dig.

IntelliFlow – sparer vand
Med IntelliFlow teknologien reduceres vand- og kemikalieforbruget 
med op til 76% ved daglig gulvrengøring. Rengør med færre 
driftsstop og i længere tid, mens du bruger den præcise mængde 
vand og kemikalier, der er nødvendig for et kvalitetsresultat. 
IntelliFlow sikrer dig en miljøvenlig og forretningsmæssig 
rengøring. 

IntelliDose – sparer kemi
IntelliDose giver dig mulighed for at have præcis dosering enten 
til Diversey’s højkoncentreret produkter eller standard produkter. 
IntelliDose er fuldstændig integreret i maskinen og kan styres via 
maskinens dashboard. Dette unikke system øger effektiviteten, 
forenkler din betjening og tager din rengøring til et nyt niveau.

IntelliScrub – mere effektiv rengøring
Giver dig mulighed for dynamisk at justere børstetrykket, 
hvilket forlænger batteridriftstiden med mere end 40%. Denne 
enkle og hurtige funktion er tilgængelig som standard på alle 
ULTIMAXX walk-behind gulvvaskemaskiner og leverer stadig 
bedre rengøringsresultater end markeds gennemsnittet. Den nye 
valsebørste kan også øge produktiviteten ved blot at eliminere 
forfejning fuldstændigt.

IntelliTouch – kontrol og brugervenlighed
Den nye TASKI IntelliTouch er en avanceret touch screen/
berøringsskærm, der viser de primære elementer, men også mere 
avancerede så som antal m2 rengjort. IntelliTouch indeholder også 
IntelliZone, hvori rengøringsprogrammer for de enkelte områder 
kan forudindstilles, så rengøringsstandarden er den samme hver 
gang. Videovejledninger er også tilgængelig for brugeren, så 
vedligeholdelsen af maskinen kan udføres korrekt.

IntelliZone – altid perfekt resultat
Forudindstil rengøringsprogrammer for de enkelte områder, 
så du altid får et ensartet og perfekt rengøringsresultat. 
Programmeringen af alle parametre kan udføres på få minutter, og 
adgangen til ændringer kan også beskyttes. IntelliZone bliver vist 
direkte på IntelliTouch skærmen.

IntelliPowerTASKI
IntelliPower

IntelliPower – hurtig opladning og lang levetid
Hurtig opladning - 2 timer ikke 10 timer. Delvis opladning vil ikke 
beskadige batterierne og de er vedligeholdelsesfrie. Der er en 
økonomi- og effektivitetsbesparelse på op til 25%, samt en øget 
effektivitet på op til 4%. IntelliPower betyder også færre batteriskift 
og servicebesøg, og dermed store besparelser.

Vores kunder driver vores forretning, det er en del af vores succes. TASKI 
produkter er konstrueret med komponenter af højeste kvalitet, designet til at holde 
og fyldt med intelligente løsninger.

IntelliBac – antibakteriel overfl ade
For at øge hygiejneniveauet tilbyder TASKI ULTIMAXX en 
speciel IntelliBac-version, hvor tankens plastmateriale har 
en særlig antibakteriel effekt inde og ude på maskinen.

IntelliKey - enkel brugeradgang
Den nye IntelliKey nøgle virker ved NFC-teknologi (Near 
Field Communication) og adgangsrettigheder for brugere 
kan foruddefi neres, hvilket beskytter maskinen mod 
misbrug.

IntelliService - efter antal køretimer og årligt
Med den tilvalgte IntelliTrail kan hovedeftersyn udføres efter 
antal kørte timer og årligt. Det betyder maskiner der kører 
mange timer får oftere hovedeftersyn og maskiner med 
få timer færre, dog minimum et årligt hovedeftersyn. Det 
er mere økonomisk, dine maskiners levetid forlænges og 
nedbrud og driftsstop minimeres.
TASKI Service overvåger antal kørte timer og planlægger 
dato for hver hovedeftersyn, så du ikke skal bruge tid på 
det.

IntelliTrail – styring af din maskinfl åde
TASKI IntelliTrail er mere end en webbaseret GPS-tracker.
Intelligent service, batteriovervågning og et totalt overblik over 
din maskinfl åde samt optimering af den, vil løfte din forretning 
og optimere din bundlinje.
Intelligent service
Foruden muligheden for IntelliService med hovedeftersyn efter 
antal køretimer og årligt, er det også muligt at tilkalde service i 
akutte situationer direkte via maskinen.
I tilfælde hvor maskinen registrerer at der er behov for simpel 
service, som brugeren selv kan udføre, vil brugeren få en 
besked herom, så tilkald ikke bliver nødvendig.
Det er også muligt at se serviceinterval, -historik, -status og 
serviceomkostninger.
Batteriovervågning
Hvis et batteri ikke bliver behandlet korrekt vil dets levetid 
falde. Med IntelliTrail overvåges lademønsteret og systemet 
kommer med en advarsel hvis det ikke behandles korrekt.
Det kan også give en indikation på batteriets levetid, så 
fremtidige batteriskift kan planlægges før batteriet dør med 
deraf driftsstop.
Overblik og optimering
Hvor er min maskine? bliver den brugt? hvor meget kører 
den? er den udsat for uheld? kan det betale sig at fl ytte rundt 
på nogle maskiner? - alt dette kan IntelliTrail hjælpe dig med 
på en nem måde, så du altid har overblik og en optimeret 
maskinfl åde.



Unikke tekniske løsninger skabt til dig.

Twister – ekstra glans og uden kemi
Twister knap – TASKI er den eneste producent med denne funktion. 
Med et enkelt tryk på en knap justerer maskinen automatisk 
hastigheden og vandindstillingen til det mest perfekte resultat. En 
højhastighedsfunktion, hvor rengøring og polering kombineres. Denne 
kombination giver dig mulighed for at rengøre, men også polere og 
dermed øge gulvets glansniveau.
TASKI Twister er også udviklet til rengøring uden kemi for en mere 
enkel og miljøvenlig rengøring. 

HEPA fi lter – bedre luftkvalitet
Med HEPA H13-fi ltre, kan du være sikker på, at luften er pålideligt 
fi ltreret og fjerner 99,95% af alle partikler, der er større end 0,3 μm 
(mikron). Det opfanger partikler, så som pollen og forurenende 
partikler, samt mikroorganismer som bakterie- og svampesporer.
Det er velegnet til højrisikoområder og til områder hvor der ønskes en 
bedre luftkvalitet.

Whisper motor teknologi - støjsvag
Denne patenterede teknologi er standard på alle Ultimaxx 
gulvvaskemaskiner. Dette unikke luftgennemstrømningssystem giver 
optimal opsugning og øjeblikkelig støjabsorbering. Det er ekstremt 
støjsvagt med 63db(A) og med eco mode kan den nå helt ned på 
60db(A).

Patenteret skviserteknologi – perfekt opsug
Det patenterede skviserdesign kombineret med den direkte sugelinje, 
samt sugegummi af høj kvalitet, sikrer et perfekt vandopsug samt 
tørre og rene gulve.
Den 3-hjulede skivser er selvjusterende og det kræver intet værktøj 
at vedligeholde den. Det direkte sug mindsker risikoen for blokeringer. 
Hvis suget alligevel skulle blokeres, er det designet således, at det 
nemt kan renses af brugeren.

Gule vedligeholdelsespunkter - brugervenlighed
TASKI var den første til at introducere let genkendelige gule 
vedligeholdelsespunkter, så brugeren nemt kan se hvad 
der skal vedligeholdes. Regelmæssig rengøring af de gule 
vedligeholdelsespunkter reducerer antallet af servicekald med op til 50%.
De gule vedligeholdelsespunkter er selvforklarende og nemme at 
komme til. 
Korrekt vedligeholdelse af maskinen giver de bedste 
rengøringsresultater, minimerer driftsstop og reducerer 
serviceomkostningerne i maskinens levetid

Aquastop – nem påfyldning
Vandslangen tilkobles direkte på maskinen og vandtilførslen afbrydes 
når maskinen er fyldt helt op. Mens maskinen fyldes op kan brugeren 
udføre andre arbejdsopgaver, så tiden udnyttes optimalt. 

Udover de intelligente TASKI løsninger, er der også fl ere tekniske TASKI løsninger, 
der gør TASKI Ultimaxx gulvvaskemaskiner unikke.

Bæredygtighed er kernen i alt, hvad vi gør. 
TASKI maskiner er ikke kun konstrueret til at yde det optimale, de er også 
konstrueret med vores patenterede intelligente løsninger, der reducerer forbruget 
af vand, kemi, affald og energi.

Mindre vand
TASKI maskiner med træk på hjul er udstyret med 
IntelliFlow, der giver op til 50% reduktion af vandforbruget. 
Automatisk styret vandudlægning, der øger eller mindsker 
ml. pr. m2, giver større effektivitet og dækning pr. 
tankfyldning. Vandudlægningen tilpasses automatisk til 
rengøringshastigheden for at reducere genopfyldning og 
uproduktiv tid. Vand er en stadig mere værdifuld global 
ressource. At gøre mere med mindre er ikke kun etisk, det 
er smart.

Mindre kemi
TASKI maskiner med træk på hjul kan udstyres med 
IntelliDose, der automatisk og helt nøjagtig fortynder 
kemien og reducerer spild, hvilket betyder, at overdosering 
er elimineret. Direkte forbundet med IntelliFlow 
doseres rengøringskemien automatisk for at matche 
vanddoseringen, hvilket betyder intet spild. En op til 70% 
reduktion i kemiforbruget er en væsentlig gevinst for miljøet.

Mindre emballage
IntelliDose poser reducerer emballageforbruget med op til 
90%. IntelliDose poserne indeholder superkoncentrerede 
produkter, der er op til 5x mere koncentreret end andre 
produkter, hvilket giver meget mindre emballageaffald. 
I løbet af en TASKI maskinens levetid spares miljøet for 
meget affald.

Mindre spild
0% kemispild. IntellliDose doserer kemien lige inden vandet 
udlægges på gulvet. Det bliver ikke tilsat i rentvandstanken. 
Dette forhindrer, at en ubrugt rengøringsopløsning går 
til spilde ved afslutning af driften. Ingen spild, mindre 
belastning for miljøet.

Mindre tid
Færre påfyldninger betyder højere effektivitet. Med 
IntelliDose kan op til 50% fl ere kvadratmeter rengøres pr. 
tank, hvilket betyder færre genopfyldninger. Tiden til at køre 
hen til vandhanen og tilbage igen, samt tiden til opfyldning 
af rentvandstanken og tømning af snavsvandstanken 
reduceres væsentligt. Tid er penge, hos TASKI hjælper vi 
dig med at gøre mere med mindre.

Færre omkostninger

Mindre tid og mindre kemi betyder lavere regninger. 
Med arbejdskraft, der står for over 80% af de samlede 
rengøringsomkostninger, betyder mindre tid færre 
omkostninger. Med nul spild og fuldstændig elimineret 
overdosering sparer IntelliDose & IntelliFlow dig penge hver 
dag. Men det er ikke bare et smart valg, det er et bæredygtigt 
valg.



Det patenterede TASKI IntelliFlow doserer den korrekte mængde rengøringsopløsning og vand på gulvet 
afhængigt af maskinens hastighed. Når brugeren sænker farten, justerer det avancerede system sig til at 
udlægge mindre rengøringsopløsning, hvilket reducerer vandforbruget med op til 50%, reducerer tidskrævende 
genopfyldninger af tanken og sænker omkostningerne.

Præcis vandkontrol
TASKI IntelliFlow bruger hastighedsafhængig vandstyring til at dosere den præcise mængde vand til 
gulvet.

Hastighedsafhængig vandforbrug
Når brugeren sænker farten, justerer det avancerede system sig til at bruge mindre vand. Det 
betyder op til 50% mere dækning pr. tank. Færre genopfyldninger betyder mindre spildtid.

Øger sikkerheden 
Øjeblikkelig tørring mindsker risikoen for ulykker, hvilket giver mulighed for hurtigere og ensartet 
tørretid. TASKI’s patenterede skivsersystem leverer klassens bedste vandopsamling. Mindre vand 
betyder sikrere gulve.

Én overkørsel
Den præcise vanddosering kombineret med et kraftigt børstetryk og klassens bedste patenterede 
skvisersystem betyder, at TASKI gulvvaskemaskiner leverer det bedste rengøringsresultatet, også 
ved en overkørsel.
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Uden TASKI IntelliFlow Med TASKI IntelliFlow

IntelliFlow - præcis vanddosering IntelliDose- smartere kemi dosering
IntelliDose systemet beregner og leverer den optimale mængde kemi til enhver opgave, hvilket sikrer overlegen 
rengøring, samtidig med at kemiforbruget kontrolleres og reduceres.

Føleren i fl owmåleren måler vandgennemstrømningen til børsterne/rondellerne, som styres af maskinens Intellifl ow-
system. Elektronikken beregner derefter den nødvendige mængde kemi og styrer pumpen, som derefter tilføjer den 
korrekte mængde kemi i vandet, lige inden det doseres på gulvet. Rentvandstanken skal kun fyldes med rent vand.

Præcis dosering
IntelliDose beregner og doserer den optimale mængde kemi til enhver opgave, hvilket sikrer optimal 
rengøring, samtidig med at kemiforbruget kontrolleres og reduceres.

Ingen usikkerhed
Ingen manuel dosering påkrævet. Det fjerner brugerens manuelle håndtering af kemi. Bare fyld 
tanken med vand og start rengøringen. Kemien doseres automatisk og præcist.

Lang rækkevidde
IntelliDose kemien rækker langt, op til 45.000 m2 med kun én pose. Perfekt til budgetberegning og 
fastsættelse af omkostninger.

Enkel engangspose
Engangsposerne kan let udskiftes, hvilket gør dem nemmere at bruge og forbedre sikkerheden. 
Vores unikke tilgang maksimerer effektiviteten og forenkler din betjening.

Reduktion i kemiforbruget 
Op til 5 gange mindre kemiforbrug, hvilket resulterer i mindre lagerplads og op til 90% reduktion i 
emballage.


