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Soluții ULTIMAXX pentru o mai bună prevenire a infecțiilor 

și siguranță pentru pacienții dumneavoastră și pentru public 



 
 



 
 

La TASKI depunem eforturi considerabile 

pentru a înțelege necesitățile critice ale 

companiei dumneavoastră 

Protecția mărcilor 

Pacienții și publicul apreciază în mod deosebit o instituție curată și igienică. Crearea unui 

mediu sigur și igienic este esențială pentru protejarea bunăstării pacienților, dar și a mărcii 

dumneavoastră. Transformați metodele de curățare și sporiți gradul de mecanizare a 

operațiunii de curățare a pardoselilor, este timpul ca igiena să devină o prioritate! 

Experiența rezidenților 

Prima impresie contează, așadar schimbați în bine aspectul pardoselilor din 

camerele/saloanele pacienților/rezidenților, secții și toalete. Cu TASKI, pacienții 

dumneavoastră chiar vor remarca diferența. Mașinile automate de spălat și aspirat 

pardoseli ULTIMAXX oferă standarde de igienă de excepție, dar și un nivel de 

colectare a apei de primă clasă pentru pardoseli mai sigure. Aceasta înseamnă mai 

mult timp pentru ceea ce contează cu adevărat: să vă îngrijiți pacienții. 

Prevenirea infecțiilor 

TASKI este recunoscută pentru excelența rezultatelor de curățare și a ergonomiei. Ne 

proiectăm mașinile astfel încât să fie ușor de curățat și dezinfectat. Caracteristici precum 

accesul ușor la rezervoarele pentru soluție murdară, punctele galbene de întreținere ușor de 

curățat și accesoriile care nu necesită instrumente suplimentare contribuie la o frecvență mai 

mare a curățării și o igienă superioară. Suntem recunoscuți pentru racletele noastre 

brevetate. Pardoseli mai curate, mai uscate = pardoseli mai sigure. ULTIMAXX aduce noi 

niveluri de calitate a aerului interior cu filtrele opționale HEPA la standardul H13. 

Siguranța persoanelor 

Știm că aveți datoria să vă îmbunătăți 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. Mașinile noastre ușor de utilizat și mijloacele de instruire online facilitează instruirea 

noilor membri ai echipei. 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. 

Controlul costurilor 

Mașinile TASKI sunt concepute pentru amortizare rapidă a costurilor deoarece, după cum se 

știe, costurile totale de operare sunt mai importante decât simplul preț de achiziție. Soluțiile 

TASKI sunt profitabile, reduc costurile totale de operare și rentabilizează investiția. Pentru 

liniștea dumneavoastră, optați pentru unul dintre pachetele noastre financiare și de servicii 

mixte pentru costuri lunare fixe între 1 și 5 ani. Protejați-vă activele cu TASKI Service pentru 

timpi de inactivitate reduși, durată de utilizare mai lungă și valoare reziduală îmbunătățită. Cele 

25 de controale complexe de service garantează că flota de mașini este întotdeauna adecvată 

scopurilor, în stare de funcționare și sigură în utilizare. 



 
 

Întreaga forță a gamei TASKI 

Vă prezentăm noua gamă de mașini 
automate de spălat pardoseli ULTIMAXX, 
următoarea generație de mașini de curățat 
de ULTIMĂ GENERAȚIE. 
Aceste mașini stabilesc o nouă referință în materie de design, 
construcție și performanță. Vă oferă tehnologia modulară 
integrată cu platformă cu perie și un nou set de caracteristici 
care 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 dumneavoastră de curățare, cu 
posibilități flexibile de fronturi de lucru și platforme cu perie. 

Platforme cu perie: Un singur disc | Două discuri | Două 
discuri TWISTER PLUS | Perii duble cilindrice cu rezervor de 
soluție murdară | Orbital rectangulare. 

UN SINGUR DISC 

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

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. De 
asemenea 

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. 

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. 



 
 

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. 

IntelliZone 

Predefiniți aplicația de curățare pentru zone care fac obiectul unei îngrijiri 
deosebite. Parametrii pot fi programați în câteva minute, iar nivelurile de acces 
pot fi protejate. IntelliZone va fi afișat direct pe panoul de comandă principal, pe 
ecranul tactil. 

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. 

IntelliKey 

Noua funcție IntelliKey utilizează tehnologia NFC inteligentă, iar drepturile de acces 
pentru utilizatori pot fi predefinite, protejând mașina de utilizarea 
necorespunzătoare. 

IntelliBac 

Punând bunăstarea oamenilor pe primul loc, TASKI oferă gama de mașini automate 

de spălat pardoseli ULTIMAX în versiunea specială IntelliBac, în care plasticul 

rezervorului are efect special antibacterian în interiorul și în exteriorul mașinii. 

IntelliTrail - Remote și IntelliPredict 

IntelliTrail - Funcția Remote vă permite comunicarea bidirecțională cu serviciile de 
cloud. Modulul de telemetrie este conectat direct la componentele electronice și un 
nou nivel de service proactiv care conferă un timp de funcționare unic. 

• Service la distanță • Se înregistrează întregul istoric de service 
• Gestionarea bateriei • Service predictiv 

Punctele galbene de întreținere 
TASKI a fost prima companie care a introdus punctele galbene de întreținere, ușor de 

recunoscut, pentru ca operatorii să poată întreține. 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. 

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). 

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. Adecvat pentru zonele cu risc ridicat și pentru o calitate 
generală superioară a aerului. 



 
 

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. 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 debit de apă sigur echivalează cu mai puține alunecări. 

4. IntelliDose - dozarea în siguranță a produselor chimice înseamnă eliminarea expunerii la produse 
chimice. 

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

6. Filtru HEPA - filtre H13 eficiente pentru particulele din aer îmbunătățesc calitatea aerului pentru pacienți 
și angajați. 

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. 

Controlul costurilor 

1. IntelliTrail - sporiți randamentul, economisiți manoperă, optimizați flota. 

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 și a produselor 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. IntelliScrub - vă permite să reglați presiunea periei în mod dinamic, prelungind durata de funcționare a 
bateriei cu peste 40%. 

Protecția împotriva infecțiilor 

1. IntelliBac - rezervoarele antimicrobiene ajută la reducerea riscurilor. 

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

3. Design rezervor - rezervoare concepute pentru a fi mai ușor de curățat, de menținut curate și de 
dezinfectat. 

4. IntelliDose - dozare precisă a produselor chimice pentru rezultate perfecte de curățare și o igienă 
superioară. 

5. Punctele galbene de întreținere - codarea pe culori facilitează verificarea/curățarea punctelor de 
întreținere critice. 

6. IntelliTrail - telemetrie de ultimă generație și ecosistem digital pe baza conectivității. 



 
 

Mașinile de spălat și uscat pardoseli ULTIMAXX integrează numai soluții inteligente. Analizați 
conceptul 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. 
 
 
TASKI The ULTIMATE Cleaning Machines 

Pentru informații suplimentare, vizitați www.taski.com sau urmăriți-ne pe rețelele de socializare. 

www.taski.com 
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