
MASZYNA TAK UNIKALNA
I ELASTYCZNA
JAK TWÓJ BIZNES



ELASTYCZNE ROZWIĄZANIE
MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ
Nowa linia maszyn szorująco-zbierających TASKI ULTIMAXX oferuje szeroki wachlarz możliwości, by sprostać najwyższym oczekiwaniom. 

Nowy poziom modułowości maszyny (elastyczność wyboru szerokości pracy i rodzaju modułu czyszczącego) to możliwość 
dostosowania urządzenia do wybranego rodzaju czyszczenia posadzki.

Rodzaje modułów czyszczących: jedna szczotka/tarcza okrągła | dwie szczotki/tarcze okrągłe | dwie tarcze TWISTER PLUS | dwie 
szczotki walcowe + zamiatanie podłogi | głowica oscylacyjna.

Moduł czyszczący z jedną szczotką/tarczą okrągłą ma bezpo-
średnią konstrukcję przekładni, co znacznie wydłuża czas je-
go użytkowania i doskonale rozprowadza roztwór po powier-
zchni, zapewniając wysokie rezultaty czyszczenia.

T A R C Z A  O K R Ą G Ł A
Nowy, wyjątkowo wytrzymały, moduł czyszczący z dwiema szczotkami 
walcowymi zamiata posadzkę i czyści ją podczas tego samego przejazdu. 
Eliminując konieczność ręcznego zamiatania posadzek, zwłaszcza posadzek 
o  nierównej powierzchni, czas konieczny na wykonanie mycia 
posadzek jest zdecydowanie krótszy.

2  S Z C Z O T K I  W A L C O W E + ZAMIATANIE

Głowica oscylacyjna dedykowana jest do czyszczenia 
grunto-wnego posadzek i zdzierania powierzchniowego 
starych warstw powłok. Moduł ten, dzięki specjalnej głowicy, 
minimalizuje poziom wibracji podczas pracy. W połączeniu z 
padami diamentowymi TWISTER, pozwala na czyszczenie 
posadzek alternatywną metodą – bez użycia preparatów 
chemicznych. 

GŁOWICA OSCYLACYJNA

Moduły czyszczące z dwiema szczotkami/tarczami czyszczącymi zape-
wniają wysoką wydajność pracy w połączeniu z doskonałymi rezultata-
mi czyszczenia. Przesunięte lekko w prawo akcesoria to proste i dokła-
dne wyczyszczenie powierzchni blisko ścian. Moduł ten dostępny jest 
także z opcją użycia padów diamentowych TWISTER.

2  S Z C Z O T K I  O K R Ą G Ł E



NAJWYŻSZA INTELIGENCJA
MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ
Przedstawiamy nową linię maszyn szorująco-zbierających ULTIMAXX, następną generację ultra wydajnych 
(ULTIMATE) urządzeń do czyszczenia posadzek.

Maszyny te wyznaczają nowe standardy dla budowy, konstrukcji i wydajności tego typu urządzeń na rynku. 
Zintegrowane moduły czyszczące i filtry HEPA zapewniają zabranie z powierzchni posadzek większej ilości zabru- 
dzeń i odprowadzenie mniejszej ilości drobinek zanieczyszczeń z wydmuchiwanym powietrzem. 

Maszyny TASKI ULTIMAXX w standardzie zostały wyposażone w opatentowaną technologię wyciszania. Ta nowoczesna technologia pozwala na 
obniżenie poziomu emitowanych decybeli, ale bez wpływu na skuteczność czyszczenia posadzek.

O P A T E N T O W A N A  T E C H N O L O G I A  W Y C I S Z A N I A -
T A S K I  w h i s p e r  t e c h n o l o g y

Linia maszyn TASKI ULTIMAXX standardowo wyposażona została w opatentowaną technologię wyciszania TASKI. 
Ten wyjątkowy system przepływu powietrza gwarantuje zoptymalizowanie ssanie i natychmiastowe pochłanianie 
emitowanego hałasu. Dzięki naszej wyjątkowej, najnowocześniejszej technologii, praca z maszyną jest niezwykle 
cicha: 63 dB(A), a w trybie pracy Eco są to 60 dB(A). 



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

NIEZRÓWNANY
POZIOM HIGIENY
I WYDAJNOŚCI
Dokładne usunięcie zabrudzeń i osuszenie 
posadzek przez maszyny TASKI ULTIMAXX 
to niezrównane standardy poziomu 
higieny i czystości.

Różne wersje modułów czyszczących, poz-
walają na odpowiednie ich dobranie do ro-
dzaju czyszczonej posadzek, poziomu 
zabrudzeń i metody czyszczenia. Są 
gwarancją doskonałych rezultatów 
czyszczenia niezależnie od zastanych 
warunków, przy najbardziej efektywnym 
wykorzystaniu wody i produktów 
chemicznych.

Moduły czyszczące w połączeniu z opaten-
towaną ssawą TASKI, która błyskawicznie 
osusza wyczyszczone posadzki,  zapewniają 
najwyższy poziom bezpieczeństwa.

System IntelliScrub to ułatwienie pozwala-
jące na szybkie i łatwe dostosowanie nacis-
ku modułu czyszczącego do zastanych wa-
runków (typ posadzki, rodzaj zabrudzenia).

Innowacja ta, będąca standardowym wy-
posażeniem we wszystkich maszynach 
szorująco-zbierających prowadzonych 
przez operatora TASKI ULTIMAXX, zape-
wnia najlepsze rezultaty czyszczenia po-
sadzek.

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

System IntelliTrail 2.0 to ogromny postęp technologiczny 

toring ich pracy, zdalny serwis i aktualizacje oprogramo-
wania. 

Technologia ta rejestruje, przechowuje i porównuje 
kluczowe dane dostarczane przez monitorowane urzą-
dzenia. Z upływem czasu, w połączeniu z historią serwiso-

śledzić jej działanie w sposób, który nigdy wcześniej nie 
był dostępny. Takie rozwiązanie zapewnia nowy sposób 
proaktywnego zarządzania czasem pracy maszyn, bez 
przestojów i  planowaną konserwacją prewencyjną.

ZAWSZE GOTOWE DO
PRACY, BEZ PRZESTOJÓW
Maszyny TASKI ULTIMAXX dbają nie tylko o czystość 
posadzek, dbają także o swój stan techniczny. 

Rewolucyjne prewencyjne zarządzanie komponentami umo-
żliwia ich konserwację, zanim zakłócą one prawidłowe działa-
nie urządzenia.

Prewencyjna konserwacja zapewnia większą wydajność pra-
cy, dzięki minimalizowaniu przestojów przyczyną spowodo-
wanych usterkami technicznymi.



Inteligentnie zaprojektowane maszyny TASKI ULTIMAXX dają użytkownikowi pełną kontrolę nad urządzeniem, w tym kontrolę 
prędkości poprzez użycie rękojeści z wbudowanymi czujnikami halla  (podobnymi do stosowanych w smartfonach lub lapto-
pach) 

Prędkość maksymalną w maszynach TASKI ULITMAX wynoszącą 4,5 km/h można regulować i ustawiać na dowolnie wybra-
nym poziomie za pomocą elementów sterujących urządzenia. Daną prędkość można również zapisać w pamięci maszyny 
przez kluczyk administratora IntelliKey. Przy ponownym uruchomieniu, operator będzie miał automatycznie przypisane 
właściwe ustawienie.

TECHNOLOGIA, KTÓRA UŁATWIA CODZIENNĄ PRACĘ 

NIEZRÓWNANA EFEKTYWNOŚĆ
DLA NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI

I N T E L L I F L O W

System TASKI IntelliFlow eliminuje czasochłonną konieczno-
ść ręcznej regulacji przepływu wody i dozowania roztworu 
chemicznego na posadzkę. Pozwala na zmniejszenie 
zużycia  wody i produktów nawet do 76%.

Dłuższe czyszczenie maszynowe posadzek przy krótszych 
czasach przestojów jest możliwe, dzięki zastosowaniu TASKI 
IntelliFlow.

Nowa linia maszyn szorująco-zbierających TASKI ULTIMAXX 
przekracza dotychczasowe granice i pozwala na osiągnięcie 
maksymalnej wydajności czyszczenia bazując na inteligen-
tnym zarządzaniu zasobami. Możliwe jest to dzięki zastoso-
waniu technologii monitorującej dozowanie roztworu na 
powierzchnię – system TASKI IntelliFlow.

Ta wysoce precyzyjna technologia współpracuje z inteligen-
tną elektroniką w pompy wody i pompy produktu chemi-
cznego. System dynamicznie dostosowuje dozowanie ilości 
roztworu na posadzkę do prędkości pracy maszyny. 
Najniższa doza to: 22 ml na m².

Maszyny TASKI ULTIMAXX wyposażone zostały także w no-
wą, nastawioną na ekologię technologię IntelliScrub. Dzięki 
niej możliwe jest dostosowanie nacisku modułu czyszczące-
go i poziomu odsysania do danych warunków czyszczenia, 
dzięki czemu wydłużony zostaje czas pracy urządzenia do 
maksimum.

Dodatkowo wyposażone zostały w opatentowaną techno-
logię wyciszania TASKI zapewnia doskonałe, ale i  dyskre-
tne (ciche) rezultaty czyszczenia.



Konserwacja prewencyjna: analiza 
dostarczonych  danych, by zapobiec
ewentualnym przestojom w pracy
maszyny.

S E R W I S

Zarządzanie bateriami to także zalecenia
dotyczące ich ładowania.

B A T E R I E

ZINTEGROWANE 
NOWINKI TECHNOLOGICZNE
Nowoczesna technologia rejestruje, przechowuje i pozwa-
la na analizę danych zebranych podczas pracy maszynami 
szorująco-zbierającymi. Analiza dostępnych danych to spo-
sób na obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem floty 
maszynowej poprzez możliwość określenia jej właściwej 
wielkości, monitoring kosztów operacyjnych 
i kosztów robocizny.



Rozwiązanie, które nie tylko działa
dla Ciebie, ale upraszcza proces 
czyszczenia podłóg – ergonomi-
czna konstrukcja i obsługa zape-
wniają wydajne sprzątanie.

I N T E L L I T O U C H

ODZYSKAJ KONTROLĘ NAD PROCESEM CZYSZCZENIA
IntelliTouch to panel dotykowy, umożliwiający szybszą obsługę maszyny.

Dzięki intuicyjnej i ergonomicznej konstrukcji wyświetlacz panelu dotykowego jest łatwy do zrozumienia. Poszczególne 
ustawienia maszyny można regulować przy użyciu tzw. „suwaków” (zmniejszać i zwiększać), a w panelu użytkownika zo-
stały dodane materiały szkoleniowe w formie filmów video oraz funkcja pomocy przy wybranym temacie. Dostęp do 
maszyny blokowany jest dla osób nieupoważnionych poprzez użycie technologii IntelliKey NFC w kluczyku. Dzięki niej 
operatorzy natychmiast po uruchomieniu urządzenia widzą programy i ustawienia procesu czyszczenia, które zostały 
dla nich przypisane.

Łatwa obsługa i proste manewrowanie maszyną zapewniają doskonałe rezultaty czyszczenia podłóg.  Informacje zbie-
rane przez system TASKI Intellitrail to szczegółowa wiedza na temat procesów czyszczenia i stanu podzespołów 
elektronicznych.
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Pobierz aplikację TASKI App
Znajdziesz tam wszystkie informacje
o wybranych maszynach.

PARAMETRY TECHNICZNE - ULTIMAXX 1900 

PARAMETRY TECHNICZNE DWIE SZCZOTKI / TARCZE OKRĄGŁE DWIE SZCZOTKI WALCOWE

43  cm 50 cm 55 cm 55 cm Twister 65 cm 55 cm 65 cm 50 cm

Wydajność teoretyczna 1935 m²/h 2250 m²/h 2475 m²/h 2925 m²/h 2475 m²/h 2925 m²/h 2250 m²/h

Wydajność praktyczna 1451 m²/h 1688 m²/h 1856 m²/h 2194 m²/h 1856 m²/h 2194 m²/h 1688 m²/h

Maksymalna wydajność teorety-
czna z jednego napełnionego 
zbiornika

1900 m²

MODUŁ CZYSZCZĄCY
Szerokość pracy 43 cm 50 cm 55 cm 65 cm 55 cm 65 cm 50 cm

Ilość szczotek 1x 43 cm 1x 50 cm 2x 28 cm 2x 33 cm 2x 55 cm 2x 65 cm 50,8 x 35,5 cm

Maksymalny nacisk szczotki 0.34 N/cm2 0.20 N/cm2 0.34 N/cm2 — 0.24 N/cm2 0.85 N/cm2 0.80 N/cm2 0.22 N/cm2

Poziomy nacisku szczotki 24 kg / 40 kg 29 kg / 40 kg 26 kg / 40 kg — 28 kg / 42 kg nie dotyczy 31 kg / 40 kg

Prędkość obrotowa szczotki 150 obr. / min. 150 obr. / min. 195 obr. / min. 550 obr. / min. 195 obr. / min. 800 obr. / min. 2000 obr. / min.

ZBIORNIKI NA CZYSTY I BRUDNY ROZTWÓR
Pojemność zbiornika 
czystego roztworu 43 L

Pojemność zbiornika
brudnego roztworu 45 L

Regulacja dozowania roztworu 6 poziomów (22 ml/m² - 140 ml/m²)

UKŁAD NAPĘDOWY
Napęd opcja

Prędkość pracy 4,5 km/h
Prędkość podczas 
przemieszczania się 5 km/h

Kontrola prędkości regulacja

BATERIE
Napięcie 24 V

Czas pracy baterii dla trybu power < 3 h

Czas pracy baterii dla trybu eco < 4 h

SPECYFIKACJA MASZYNY
Waga maszyny bez baterii
i roztworu 88 kg 92 kg 93 kg 93 kg 96 kg 104 kg 106 kg 97 kg

Waga maszyny gotowej do
pracy (baterie żelowe) 

188 kg 192 kg 193 kg 193 kg 196 kg 204 kg 206 kg 197 kg

Poziom hałasu 63 dB(A)

Poziom hałasu (tryb pracy Eco) 60 dB(A)

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 122 x 49 x 112 cm 125 x 54 x 112 cm 120 x 60 x 112 cm 126 x 70 x 112 cm 121 x 64 x 112 cm 122 x 74 x 112 cm 123 x 53 x 112 cm

KONFIGURACJA MASZYNY 

Rodzaj baterii baterie żelowe 76 Ah lub litowo-jonowe 50 Ah lub litowo-jonowe 100 Ah

Rodzaj prostownika wbudowany lub zewnętrzny

Licznik moto godzin wyposażenie standardowe

Opatentowana technologia wyciszania TASKI wyposażenie standardowe

Wysokiej jakości ściągaczka w kształcie V wyposażenie standardowe

Żółte punkty kontrolne wyposażenie standardowe

Kluczyk Intellikey NFC wyposażenie standardowe

IntelliScrub

System TASKI IntelliFlow

Oświetlenie LED

System TASKI IntelliDose+ opcja

Filtry HEPA opcja

Zbiornik IntelliBac opcja

System TASKI IntelliTrail opcja

Automatyczny system napełniania zbiornika - Aquafillstop opcja

Ekran dotykowy IntelliTouch opcja

Elektroniczny mechanizm opuszczania modułu czyszczącego (EBU) opcja

Uchwyt do zamocowania dodatkowych akcesoriów czyszczących opcja

Klasa wodoszczelności / klasa bezpieczeństwa IPX3 / III

opcja

opcja

opcja

GŁOWICA POJEDYNCZA OKRĄGŁA
SZCZOTKA / TARCZA OSCYLACYJNA

Waga maszyny gotowej do 
pracy (dwie baterie Li Ion 100Ah) 

Waga maszyny gotowej do 
pracy (jedna bateria Li Ion 50Ah) 

156 kg 160 kg 161 kg 164 kg 172 kg 174 kg161 kg 165 kg

144 kg 148 kg 149 kg 152 kg 160 kg 162 kg149 kg 153 kg




