
W maszynach szorująco-zbierających TASKI ULTIMAXX wykorzystano nową, wydajną ekologicznie
    technologię IntelliScrub zapewniającą doskonałe rezultaty czyszczenia. Daje ona możliwość

wyboru pomiędzy różnymi modułami czyszczącymi w zależności od rodzaju wykonywanego
    czyszczenia: moduły z tarczami okrągłymi, szczotkami walcowymi lub głowicą oscylacyjną. 
                 TASKI ULTIMAXX to maszyna skonfigurowana idealnie dla Twoich potrzeb.

IntelliScrub 
Maksymalny poziom modułowości i elastyczności



Moduł czyszczący z jedną lub dwiema szczotkami/tarczami czyszczącymi daje nie-
ograniczone możliwości. Moduł z dwiema szczotkami/tarczami (szerokość pracy: 
55 cm) zapewnia wysoką wydajność w połączeniu z doskonałymi rezultatami czy-
szczenia. Moduł z pojedynczą szczotką/tarczą okrągłą (dwie szerokości pracy: 
43 cm lub 50 cm) ma konstrukcję z przekładnią bezpośrednią, co znacznie popra-
wia jego wytrzymałość i żywotność. Opatentowany przez TASKI moduł z dwiema 
tarczami/szczotkami i przesunięta lekko w prawo konstrukcja modułu pozwalają 
na dokładne na wyczyszczenie posadzek tuż przy ścianach i cokołach. Odpowiednio 
dobrany poziom nacisku szczotek i niska prędkość obrotowa to doskonałe rezultaty
czyszczenia posadzek. W ofercie posiadamy różnego rodzaju szczotki czyszczące:  
szczotki z miękkiego nylonu, szczotki ścierające twarde. Szczotki są trwalsze od 
padów, ale mają mniejszą powierzchnię styku z czyszczoną posadzką. Dlatego pady  
czyszczące są najlepszym rozwiązaniem dla płaskich, nieporowatych powierzchni. 
Ponadto w naszej ofercie dostępne są pady wykonane z różnego rodzaju materiałów:
z poliestru, z dodatkiem drobinek diamentowych, czy z mikrowłókna. Przed myciem 
posadzek maszyną z tym modułem czyszczącym, należy je wcześniej zamieść.

Oferujemy moduły z dwiema szczotkami dla wysokiej wydajności oraz z jedną szczotką zapewniające elastyczność i zwin-
ność urządzenia. Moduły z okrągłymi szczotkami to rozwiązanie dla największej ilości posadzek i wszystkich rodzajów czy-
szczenia. Jednak w przypadku posadzek o nierównej strukturze i/lub posadzek o wysokim poziomie zanieczyszczeń należy 
rozważyć zastosowanie modułu ze szczotkami walcowymi lub głowicą oscylacyjną. 

Moduły czyszczące z głowicą oscylacyjną to połączenie dużego nacisku z bardzo 
dużymi mikro ruchami tarczy. Ten rodzaj modułu jest idealny do czyszczenia 
w narożnikach, wzdłuż krawędzi i innych trudno dostępnych miejsc. 
Głowice oscylacyjne dostępne są w rozmiarze 50 cm. Moduł ten wraz z odpowie-
dnim padem pozwala na zwiększenie wydajności pracy i zmniejszenie kosztów. 
Zostały zaprojektowane głównie z myślą o czyszczeniu silnie zabrudzonych po-
wierzchni. Moduły te można stosować do usuwania starych warstw powłok z posa-
dzki, bez użycia preparatów chemicznych. Tak jak w przypadku modułów ze 
szczotkami okrągłymi, podłogę przed użyciem maszyny z głowicą oscylacyjną na-
leży zamieść.

Rozwiązanie idealne dla przemysłu, gdzie zwykle występują duże ilości różnych zabrudzeń. Polecany także dla zakładów 
produkcyjnych, magazynów i transportu oraz w obiektach, gdzie stosowanie substancji klasyfikowanych chemicznie jest 
niewskazane lub zabronione.

Nowy, wytrzymały moduł z dwiema szczotkami walcowymi z szerokością pracy: 55 
lub 65 cm, zamiata posadzkę i czyści ją podczas tego samego przejazdu maszyną. 
Wszystkie luźne zabrudzenia zbierane są w pojemniku, który w szybki i prosty spo-
sób można opróżnić. Ten moduł czyszczący wyznacza nowy standard czyszczenia 
dla nierównych powierzchni, np. betonu. Wyeliminowanie konieczności ręcznego
zamiatania  pozwala na zwiększenie wydajności pracy nawet do 30%. 
Jest to idealne rozwiązanie dla dużych, otwartych przestrzeni, na których mogą 
znajdować się drobne, luźne zabrudzenia lub tam, gdzie wstępne zamiatanie nie 
jest możliwe. Szczotki walcowe mają bardzo wysoką prędkość obrotową, która 
zbiera zabrudzenia z posadzki i przenosi je do pojemnika tak, by nie spowodowały 
zablokowania węży. Moduł ze szczotkami walcowymi polecany jest do posadzek 
wykonanych z różnych materiałów (łączenia), nierównych, z dylatacjami itp. Podo-
bnie jak w przypadku szczotek okrągłych, szczotki walcowe dostępne są w kilku 
rodzajach, od szczotek miękkich po szczotki twarde ścierne. 

ULTIMAXX IntelliScrub
jedna szczotka / tarcza okrągła lub dwie szczotki / tarcze
okrągłe

ULTIMAXX IntelliScrub
głowica oscylacyjna

ULTIMAXX IntelliScrub 
dwie szczotki walcowe + wstępne zamiatanie posadzki

Moduły ze szczotkami walcowymi to idealne rozwiązanie do zastosowania na posadzkach nierównych, z dużą ilością za-
brudzeń. Polecane dla: hal magazynowych, transportu, zakładów przetwórstwa spożywczego i napojowego, zakładów 
produkcyjnych i parkingów.
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Stwórz najlepszą konfigurację maszyny TASKI ULTIMAXX wybierając z kilku opcji IntelliScrub.

- odpowiedni   |             - preferowany   |   O - nie zalecany

głowica oscylacyjna



TASKI to jeden z czterech głównych obszarów działalności firmy Diversey. 

TASKI The ULTIMATE Cleaning Machines
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.taski.com i w mediach społecznościowych.

IntelliScrub - użycie padów diamentowych Twister

Maszyny szorująco-zbierające TASKI ULTIMAXX z pojedynczą tarczą o-
krągłą lub dwoma tarczami są w pełni zintegrowane z technologią padów 
diamentowych Twister. Za jednym naciśnięciem przycisku urządzenie do-
stosowuje odpowiednio prędkość oraz ustawienia wody tak, by uzyskać 
doskonałe rezultaty dzięki użyciu padów Twister. Dodatkowo, w linii TASKI 
ULTIMAXX dostępny jest panel Twister z opcją wysokiej prędkości obro-
towej, która łączy czyszczenie i polerowanie posadzek. Kombinacja ta po-
zwala na pracę ze standardową prędkością czyszczenia i osiągnięcie po-
ziomu połysku posadzki który zwykle kojarzony jest ze specjalistycznymi 
metodami polerowania. Teraz, podczas codziennego czyszczenia posadzki, 
można skutecznie i znacząco poprawić jej wygląd. Wystarczy wcisnąć je-
den przycisk na panelu maszyny, przycisk Twister.

                                IntelliScrub, maksymalny poziom modułowości 
        i elastyczności

Więcej informacji na stronie: www.TASKI.com
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