
TASKI® aquamat® 10.1
Compacte sproei-extractie machine

TASKI aquamat 10.1 biedt u:
  Perfecte dieptereinigingresultaten
  Snelle en e� ectieve vlekverwijdering
  Mobiliteit
  Complete range accessoires

Perfecte dieptereinigingsresultaten
Dieptereiniging door sproei-extractie is de beste manier van het grondig 
reinigen van tapijt. Het verlengt de levensduur van uw tapijt door het ingebedde 
vuil te verwijderen, terwijl het uiterlijk van het tapijt als nieuw blijft.

Snelle en e� ectieve vlekverwijdering
Houd deze machine in de buurt om vlekken te verwijderen. Samen met 
de handaccessoires en professionele vlekverwijderingsproducten worden 
one� eheden geminimaliseerd en e�  ciënt behandeld.

Mobiliteit
Door het modulaire ontwerp, lichte gewicht en de compacte omvang kan de 
TASKI aquamat 10.1 makkelijk vervoerd worden tussen locaties.  

Complete range accessories
De verstuiver kan gebruikt worden om het tapijt voor te bewerken voor de 
dieptereiniging. Dit voor een nog beter resultaat.
De optionele 12 cm handaccessoire maakt het mogelijk dieptereiniging toe 
te passen op meubels, trappen en andere moeilijk bereikbare plekken. 
De tapijtborstel zet de polen van het tapijt omhoog en geeft de gehele 
oppervlakte een uniform uiterlijk en reduceert de droogtijd.
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TASKI aquamat 10.1

Technische data

Omschrijving Omschrijving

Schoonwater tank 10 L Nominaal stroomverbruik 900 W

Vuilwatertank 10 L Geluidsniveau 66 dB(A)

Luchtverplaatsing 41 L/s Kabellengte 10 m

Onderdruk 18  kPa Veiligheidsklasse II

Afmetingen (LxBxH) 380x380x600 mm Toelatingen CE/CB Test cert./ÖVE/SEV

Gewicht 12 kg

Accessoires / opties

Omschrijving artikelnummer

Sproei-extractie accessoire met slang (2.2 m) en vaste zuigmond 8505140

Sproei-extractie accessoire met slang (2.2 m) en � exibele zuigmond 8505160

Handaccessoire (12 cm) 8505150

Verstuiver (7.6 L) BE009287

Sproeilans met extra lange slang (6 m) 8503920

Eigenschappen

Geschikt voor harde vloer- en tapijtreiniging

Afhankelijk van de gekozen accessoire, kan de TASKI aquamat 10.1 gebruikt worden voor het reinigen van harde vloeren of sproei-extractie reiniging van 
tapijt. Wanneer u beschikking heeft tot beide accessoires wordt de TASKI aquamat 10.1 pas echt een multifunctionele machine.

De accessoire voor harde vloeren is speciaal gemaakt voor kleine tot middelgrote ruimten, zoals keukens of toiletten. De sproeikop en de borstel van de 
harde vloeraccessoire zorgen samen voor een e� ectieve mechanische actie.

Bij de directe methode wordt de reinigingsvloeistof direct opgezogen van de vloer.  Bij de indirect methode wordt de reinigingsvloeistof even op de vloer 
gelaten voor maximale contacttijd en vervolgens opgezogen met de hardevloeraccessoire en de zuigfunctie van de TASKI aquamat 10.1. De accessoire biedt 
uitstekende schoonmaakresultaten, ook op moeilijk schoon te maken oppervlakken zoals keramische tegels en antislipvloeren.
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Model Artikelnummer

TASKI aquamat 10.1 8003300
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