
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UN MECANISM UNIC ȘI FLEXIBIL 
CE ASIGURĂ EFICIENȚĂ 
OPERAȚIONALĂ DE NEEGALAT



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.

M O N O D I S C
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.

DOUĂ PERII CILINDRICE 
CU REZERVOR DE SOLUȚIE MURDARĂ

Curățarea în profunzime și decaparea suprafețelor 
facilitate 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.

O R B I T A L
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.

D I S C  D U B L U

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 | Platformă orbitală rectangulară

FLEXIBILITATE & RANDAMENT



Vă prezentăm noua gamă de mașini automate de spălat pardoseli ULTIMAXX, următoarea 
generație de mașini de curățare de ULTIMĂ generație.

Aceste mașini stabilesc o nouă referință în materie de design, construcție și performanță. 
Tehnologia modulară integrată cu platformă cu perie și filtrarea HEPA asigură faptul că se 
colectează mai multă murdărie și aceasta nu este trimisă înapoi în aer.

TASKI ULTIMAXX include în mod standard 
tehnologia brevetată Whisper. Această tehnologie de 
ultimă generație reduce nivelul decibelilor, fără a 
reduce eficiența.

B R E V E T  W H I S P E R

Gama TASKI ULTIMAXX include, ca standard, tehnologia brevetată TASKI Whisper. Acest sistem 
unic de flux de aer garantează aspirarea optimizată și absorbția imediată a zgomotelor. Cu 
tehnologia noastră unică de ultimă generație, funcționarea este extrem de silențioasă, cu doar 63 
db(A), în modul eco putând ajunge până la 60 db(A).

INTELIGENȚĂ UNICĂ, 
PERFORMANȚĂ MAXIMĂ 



Excelența în curățare și performanța de uscare 
rapidă asigură standarde de igienă de neegalat.

Tehnologiile cu platforme cu perie care se 
potrivesc fiecărui tip de pardoseală, nivel de 
murdărie și sarcină de curățare garantează 
excelența indiferent de mediu, cu cea mai 
eficientă utilizare a apei și a produselor chimice.

I N T E L L I S C R U B

Curățarea dinamică și ușor de inițiat a 
IntelliScrub se adaptează la nevoile de mediu.

O astfel de inovație standard pe toate mașinile 
automate de spălat pardoseli cu operator 
pedestru ULTIMAXX este cea care creează 
rezultate de curățare care se impun pe piață.

IntelliTrail 2.0 reprezintă un salt tehnologic uriaș în ceea ce privește 
gestionarea flotei, informațiile privind mașina, service-ul de la 
distanță și actualizările de software.
Această tehnologie de ultimă generație înregistrează, stochează și 
comunică numeroase date în timpul funcționării.

În timp, combinat cu istoricul de service și alte seturi de date, clienții 
pot înțelege utilizarea și funcționarea mașinii lor într-un mod care nu 
a fost niciodată disponibil. Acest lucru duce la un nou tip de 
gestionare proactivă a timpului de funcționare, cu o întreținere 
predictivă.

I N T E L L I T R A I L

TASKI ULTIMAXX nu doar că se ocupă de curățenie, dar are grijă și 
de sine.

Managementul predictiv al componentelor, absolut inovator, 
semnalează opțiunile de întreținere, înainte ca acestea să perturbe 
activitatea.

Întreținerea proactivă creează o eficiență ridicată prin reducerea la 
minimum a întreruperilor operaționale.

ÎNTOTDEAUNA LA DATORIE

Toate  acestea  în  combinație  cu  tehnologia 
brevetată a racletei TASKI duc la uscarea 
instantanee a pardoselilor, pentru cel mai înalt 
standard de siguranță.

IGIENĂ ȘI 
EFICIENȚĂ 
SUPERIOARE 



Noua gamă TASKI ULTIMAXX resetează limitele și permite o 
eficiență de curățare de neegalat, bazată pe gestionarea 
inteligentă a resurselor. Cea mai mare performanță în m

2
 de 

pe piață, bazată pe tehnologia IntelliFlow de gestionare a 
apei. 

Această tehnologie de înaltă precizie funcționează cu ajutorul 
componentelor electronice inteligente din cadrul sistemului de 
pompare a apei și a produselor chimice. Dozare dinamică 
volumele (de până la 20 ml/m2) sunt ajustate în funcție de 
viteza mașinii. 

Noua gamă ULTIMAXX utilizează, de asemenea, noua 
tehnologie eco-eficientă IntelliScrub pentru a crea o variație 
dinamică a presiunii periei sau a aspirației, prelungind la 
maximum durata de funcționare. 

Toate acestea sunt combinate cu tehnologia brevetată 
ultrasilențioasă TASKI Whisper, care oferă rezultate de 
curățare excelente, dar discrete. 

INTELLIFLOW 

TASKI IntelliFlow elimină dificultățile legate de optimizarea 
debitului de apă și a dozării de produse chimice și, în medie, 
le optimizează pe ambele cu 76%. 

Curățați mai mult timp cu mai puține întreruperi operaționale folosind IntelliFlow. 

TEHNOLOGIA CARE VĂ AJUTĂ 

Designul și tehnologia inteligentă ce stau la baza inovațiilor TASKI ULTIMAXX oferă utilizatorului
un control deplin asupra mașinilor, controlând viteza prin intermediul mânerului cu senzori de 
proximitate. 

Viteza maximă de 4,5 km/h a TASKI ULITMAXX poate fi reglată și setată la orice nivel cu ajutorul 
comenzilor mașinii. Setarea vitezei poate fi, de asemenea, salvată cu IntelliKey, astfel încât fiecărui 
utilizator să i se atribuie setarea corectă. 

EFICIENȚĂ 
INCOMPARABILĂ PENTRU 
O PRODUCTIVITATE 
SUPERIOARĂ 



Întreținerea predictivă: 
analiza fluxului de informații 
despre o mașină pentru a 
anticipa întreruperile.

S E R V I C E

Gestionarea integrității bateriei, 
inclusiv recomandări de 
încărcare.

B A T E R I E

TEHNOLOGIE 
CONECTATĂ
Această tehnologie de ultimă generație 
înregistrează, stochează și comunică 
numeroase date în timpul funcționării.
În timp, în combinație cu istoricul de service și 
alte seturi de date, clienții pot înțelege utilizarea 
și funcționarea flotei lor de mașini într-un mod 
care nu a fost niciodată disponibil. Acest lucru 
duce la un nou tip de gestionare proactivă a 
timpului de funcționare, cu o întreținere 
predictivă.



PRELUAȚI CONTROLUL 
IntelliTouch este afișajul multi-touch în forma sa cea mai eficientă. 
 
Cu un design intuitiv și ergonomic, afișajul multi-touch are un limbaj vizual simplu și ușor de urmărit. 
Setările vizuale, cum ar fi cursoarele, pot fi ajustate cu precizie, iar accesul la tutoriale suplimentare 
și la funcționalitatea de ajutor este integrat în interfața cu utilizatorul. Blocate în siguranță cu ajutorul 
tehnologiei IntelliKey NFC, mașinile sunt protejate împotriva utilizării necorespunzătoare, iar 
utilizatorii pot găsi imediat fiecare dintre programele și setările de curățare care li se potrivesc. 
 
Ușurința în operare asigură rezultate de curățare eficiente cu informații directe de la IntelliTrail 
sau de la sistemul electronic al mașinii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTELLITOUCH  

 
Un design care nu numai că 
funcționează pentru dumneavoastră, 
dar vă și ajută - Design și operare 
ergonomice pentru o utilizare 
eficientă. 



 

DATE TEHNICE - ULTIMAXX 1900 
 Monodisc 

 
43 cm 50 cm 

Disc dublu 
 

55 cm 55 cm Twister 

Cilindru dublu  
 

55 cm 

Platformă 
orbitală  
50 cm 

Performanță teoretică/oră (m2/ h) 1935 m2/h 2250 m2/h 2475 m2/h 2475 m2/h 2475 m2/h 2250 m2/h 

Performanță practică 1451 m2/h   1688 m2/h 1856 m2/h 1856 m2/h 21688 m2/h 

Acoperire teoretică maximă per 
rezervor) 

1900 m2/h 

Sistem de acționare perii  

Front de lucru 43 cm 50 cm 55 cm 55 cm 55 cm 50 cm 

Sistem de perii 1 x 43 cm 1 x 50 cm 2 x 28 cm 2 x 28 cm 2 x 55 cm  

Presiune maximă perie 40 kg 18,8 kg 40 kg 

Presiune maximă perie 25 g/m2 20 g/m2 35 g/m2 35 g/m2 85 g/m2 22 g/m2 

Niveluri presiune perie         Reglabil 26/40 26/40 

Viteză perie 161 1/min. 151 1/min 165 1/min 550 rpm 1/min - - 

Rezervor soluție și rezervor soluție 
murdară 

 

Rezervor soluţie 43l 

Rezervor soluţie murdară 45l 

Controlul soluției 6 niveluri (22 ml/m2 - 140 ml/m2) 

Sistem de propulsie  

Motor de acționare Da 

Viteză de lucru 4,5km/h 

Viteză de transport 5km/h 

Controlul vitezei Reglabil 

Sistem de baterii  

Tensiune sistem 24V 

Autonomie baterie în modul 
funcționare 

< 3h 

Autonomie baterie în modul eco < 4h 

Specificațiile mașinii  

Greutate netă mașină 88 kg 92 kg 93 kg 93 kg 104 kg 97 kg 

Greutate maşină - gata de utilizat 188 kg 192 kg 193 kg 193 kg 204 kg 197 kg 

Nivel de zgomot standard 63 dB(A) 

Nivel de zgomot în modul eco 60 dB(A) 

Dimensiuni (L x l x Î) fără racletă 122x49x112 cm 125x54x112 cm 120x60x112 cm 120x60x112 cm 121x54x112 cm 123x53x112 cm 

Aprobări/Clasă de protecție IPX3 

Versiunea de performanță a 
configurației 

 

Tracțiune pe roți Da 

Baterie Gel 76 AH sau Li-ion 50 AH, 100 AH 

Acumulator Intern sau extern 

Afișaj amperi oră Standard 

Tehnologie Whisper Standard 

Racletă în formă de V, de înaltă 
calitate 

Standard 

Punctele galbene de întreținere Standard 

IntelliKey NFC Standard 

IntelliScrub Standard 

Pompă de precizie IntelliFlow Standard 

Lumini LED Standard 

IntelliDose PLUS Opțional 

Filtrare HEPA Opțional 

IntelliBac Opțional 

IntelliTrail-Remote Opțional 

Acquastop Opțional 

IntelliTouch - ecran tactil Opțional 

Unitate de periere electronică (EBU) Opțional 

Suport accesorii Opțional 

Disponibil fără tracțiune pe roți Da Da  Da Nu Da Nu 

 

www.taski.com Descărcați aplicația TASKI 
Tot ceea ce aveți nevoie la un click distanță © 2019 Diversey, Inc. Toate drepturile rezervate. 81636-LIT-RO (19/290) 

http://www.taski.com/
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