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Сервиз, консултации и поддръжка  Прахосмукачки 
 Характеристики и предимства 
 Широка гама от стандартни, вертикални и прахосмукачки - раници, предоставящи най-

високи резултати, отговарящи на стандарти за качеството, безопасност и опазване на 
околната среда.  Широк диапазон опции за капацитет, работна ширина, единичен или двоен 
двигател, ръчна или електронна настройка на четката.  
Гамата се допълва и със захранващи се с батерии прахосмукачки 

 

Доказано безопасни за околната среда 
 
С помощта на комбинацията от опции за 
филтриране, значително се подобрява 
качеството на въздуха по време и след употреба 
на прахосмукачки Taski 

Лесни за употреба 
 
-  удобно за обслужване машини 
-  тиха работа за минимално 
безпокойство 
-  опция за подвижен захранващ кабел 
- захващащ механизъм за тръби 

Често от гамата от аксесоари спомагащи за 
филтрацията са: 

Отлични резултати 
 
- Висока всмукателна мощност за твърди 

и меки настилки 
- Аксесоари гарантиращи оптимална 

ефективност върху всички 
повърхности 

- Здравата конструкция гарантира дълъг 
живот 

ПРОУЧВАНЕ, 
ДЕМОНСТРАЦИЯ И 

ПРЕПОРЪКИ 

  - Хартиени торбички 
- Платнени торбички 
- Защитен филтър за мотора 
- Изходящ филтър 
- S – клас филтрация 
- HEPA - филтър 

Вие получавате правилното 
оборудване за съответното 
приложение  

  
 

   Прахосмукачки 
Сравнителна таблица  

  Vento 8 Vento 15 Dorsalino Smart 

Капацитет 8ltr 15 ltr 5 lyt 3 ltr 

Тегло 6 kg 8 kg 5.4 kg 10 kg 

Напрежение 900W 1000 W 900W * 

Въздушен 
поток 

55 l/s 61 l/s 47 l/s 45 l/s 

Кабел 10.5 m 10.5 m 15 m * 

Батерии * * * 40 min 

Ниво на шум 59dB(A) 59dB(A) 68dB(A) 49dB(A) 

Филтрация 4 4 3 3 

HEPAопция * да * * 

Защитен клас II II II * 

Сертификати CE, CRI CE, CRI CE CE 
 

ДОСТАВКИ ОБУЧЕНИЯ СЕРВИЗ 

Доставките и сервиза се 
извършват при необходимост 
до 24 часа 

Диверсистем провежда, както 
първоначални, така и 
периодични обучения 

Възможност за договори за 
поддръжка, за да сте сигурни, 
че получавате най-добрия  и 
навременен сервиз 
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  Прахосмукачки Прахосмукачки 
    
Taski Vento 8  Taski Smart  
8 л. капацитет, надеждност и ефективност. 
Две фиксирани задни колела и две 
свободно въртящи се колела осигуряват 
максимална стабилност и маневреност. 
Машината разполага с  
многофункционална 
дръжка и филтри за подобряване на 
качеството на въздуха 

Иновативна акумулаторна батерия 
захранва прахосмукачката, 
Изключително тиха при работа, 49 db (A) 

  
 

Код Описание 
7514393 Taski Vento 8 
7514886 Хартиени торбички 10 бр 

Код Описание 
7512787 Taski Smart с 2 батерии 
7512788 Зареждащо устройство 
7512793 Аксесоари 
7512792 Допълнителни батерии 

 

    
Taski Vento 15  Taski Dorsalino  
15 л. капацитет, надеждност и 
ефективност. Две фиксирани задни колела 
и две свободно въртящи се колела 
осигуряват максимална стабилност и 
маневреност. Машината разполага с 
многофункционална дръжка и филтри 
подобряване на качеството на въздуха 

5 л капацитет със система Back Vac с 
удобна раница, напълно регулируема, за да 
се гарантира оптимален комфорт удобство 
за закачените допълнителни аксесоари 

  
  
 

Код Описание 
7514413 Taski Vento 15 
7514888 Хартиени торбички 10 бр 

Код Описание 
8004120 Taski Dorsalino 
8504190 Хартиени торбички 
8504180 Аксесоари 
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  Прахосмукачки Вертикални Прахосмукачки 
Аксесоари Сравнителна таблица 
 

Код Описание 
Машина 

Vento8 Vento15 Dorsalino Smart 
Допълнителни аксесоари 

 Стандартен сет    * 
 Аксесоари * *   
 Телескопична дръжка 32 мм * *   

Филтри 
7514883 Филтър за тръба за изходящия 

въздух 
* *   

7514884 HEPA филтър кит с включен 
тръба за изх. въздух 

 *   

7514885 НЕРА филтър  *   
Торбички 
7514886 Хартиени торбички 10 бр *    
7514888 Хартиени торбички 10 бр  *   
7514803 Платнена торбичка *    
7514804 Платнена торбичка  *   
8504190 Хартиени торбички 10 бр   *  

 

  Jet 38 Jet 50 Tapiset 70 

Капацитет 4ltr 4ltr 35ltr 

Широчина на четка 38 cm 50 cm 70 cm 

Тегло 7.8 kg 8.3 kg 43 kg 

Напрежение 900 W 920 W 2000 W 

Въздушен поток 45 l/s 45 l/s 105 l/s 

Кабел 10 m 10 m 23 m 

Размери [cm] 26х38х120 26х50х120 150х79х46 

Батерии - - - 

Защитен клас II II I 

 

 

 7  www.diversystem.com           www.diversystem.com  8 

Taski Tapi Deo 
Ароматизатор за прахосмукачки 
 
 
• Елиминира неприятните миризми генерирани от  

прахосмукачката и оставя дълготраен свеж аромат 

• Лесен за използване от персонала. Удобен за подмяна  

при всяка смяна на торбичката на прахосмукачката. 
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Вертикални прахосмукачки Вертикални прахосмукачки 
    
Taski Jet 38   Taski Tapiset 70  
4 л. капацитет, 38 см работна ширина, 
надеждност и ефективност. Може да се 
използва в хоризонтално положение, за 
почистване под  легла и мебели. 
Благодарение на гъвкавия си маркуч и 
телескопична тръба /с  дюза за процепи/ 
може да бъде използвана за трудно достъпни 
включително високи области. Височината на 
четка е лесно регулируема за ефективна 
употреба при килими с различна дебелина на 
влакната. 

35 л. капацитет, 70 см работна ширина. 
Характеристиките включват напълно 
регулируема дръжка с гъвкави маркучи и 
прикачени аксесоари. Настройка на 
височината на четката и 5 степенна 
филтрация за оптимални резултати. 

Код Описание 
7516255 TASKI JET 38 EURO 
7518180 Хартиени торбички 10 бр 

 

Код Описание 
8004880 TASKI Tapiset 70 
8505530 Хартиени торбички 10 бр 

 

Taski Jet 50  

4 л.  капацитет, 50 см работна ширина , 
надеждност и ефективност. Може да се 
използва в хоризонтално положение, за 
почистване под  легла и мебели. 
Благодарение на гъвкавия си маркуч и 
телескопична тръба /с  дюза за процепи/ 
може да бъде използвана за трудно достъпни, 
включително високи области. Височината на 
четката е лесно регулируема за ефективна 
употреба при килими с различна дебелина на 
влакната. 

 Вертикални прахосмукачки 
Аксесоари 

Код Описание 
Машина 

Jet 38 Jet 50 Tapiset70 
8502160 Хартиени торбички 10 бр * *  
8502160 Двойно филтърна торбичка 10бр ° °  
8503640 Филтър 5 бр * *  
8505530 Двойно филтърна торбичка 10бр   * 
8505520 Филтърна торбичка 10 бр   ° 
8505110 Микрофилтър 5 бр ° °  
8505180 НЕРА филтър  ° °  

 
*Изисква се                  ° Опция          

 

Код Описание 
7516256 TASKI JET 50 EURO 
7518180 Хартиени торбички 10 бр 
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Пране на килими Пране на килими 
Характеристики и предимства  Сравнителна таблица 
  

  Swift 35 Aquamat10 Aquamat20 Aquamat30 Aquamat45 

Капацитет 11 ltr 10 ltr 22 ltr 26 ltr 45 ltr 

Работна 
ширина 

35 cm - - 38 cm 45 cm 

Тегло 28 kg 12 kg 25 kg 39 kg 39 kg 

Напрежение 700 W 900 W 1050 W 1450 W 1450 W 

Въздушен 
поток 

- 25l/sec 47l/sec 47l/sec 47l/sec 

Кабел 15 m 10 m 15 m 15 m 15 m 

Ниво на шум 61dB(A) 66dB(A) 66dB(A) 70dB(A) 68dB(A) 

Размери [cm] 71x42x51 38x38x60 80x38x72 104x45x87 109x56x83 

Защитен клас I II II II II 

Сертификати CE,OVE CE,CB CE,CB CE,CB CE,CB 

 

Taski предлага широка гама от машини за използване за ежедневната 
поддръжка на килими, периодично почистване и за дълбоко почистване; 
както и продукти със сертификат  Woolsafe и/или почистваща серия от 
препарати Taski Tapi за отстраняване на локални петна и неутрализатори на 
неприятни миризми  
  
Опростена система за перфектни 
килими 

Отлични резултати при дълбоко 
почистване 

  
Diversey предлага един лесен начин да се 
удължи живота на вашия килим, 
предоставяйки всичко необходимо: машини, 
препарати, аксесоари и продукти, които трябва 
да разрешат всички ваши проблеми с 
поддържането на килимите. 

Дълбоко почистване чрез екстракция с 
AQUAMAT е най-добрият начин за основно 
почистване на килими. 
Той увеличава живота на вашите килими чрез 
премахване напластени дълбоко в тъканите 
замърсявания. 

    
Иновативна система за суха пяна Използва се в съответствие  

с инструкциите на производителя. 
 Woolsafe одобрените продукти не  
увреждат влакната, не променят 
цветовете и удължават времето за  
стареенето на тъканите. 

  
Използвана в TASKI Swift 35, система води до 
оптимизиране на времето за почистване. Тя 
произвежда пяна с 2% - 10% влажност, в 
резултат на което почистените помещения 
могат да се използват  малко след 
периодичното почистване. 

  

 O.N.T. технологията неутрализира 
 неприятните миризми и едновременно 
 с това оставя след себе си приятен 
 свеж аромат. 

  

   
   

Taski Tapi Spotex 1 
Taski Tapi Spotex 2 
Taski Tapi Gum 
 
Серия от препарати  за отстраняване  
на петна от меки настилки 
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Пране на килими Пране на килими 
Сухо шапмониране Екстрактори 
    
Taski Swift 35  Taski Aquamat 10.1   
Машина за сухо шампониране на 
килими, предназначена да дава бърз и 
ефективен резултат. Лесна за 
транспортиране и употреба 
 

Компактна и лесна за използване 
машина. Добрата вакуум 
производителност и тиха работа 
позволяват използване в много 
области. Голям набор от 
допълнителни аксесоари, спомага за 
по-голяма гъвкавост в областите на 
приложение 

  
 

Код Описание 
7511180 TASKI SWIFT 35 DRY FOAM  

 

Код Описание 
8003310 TASKI AQUAMAT 10.1  
8505140 ACCESSORIES-SET AQUAMAT 10 

   
Ergodisc – Foam generator  

 
Taski Aquamat 20  

 Машина за генериране на суха пяна, за 
употреба с Ergodisc 165 и Ergodisc Duo. 
С тази уникална система пяната се 
нанася върху килима почти суха, като 
по този начин значително намалява 
времето за съхнене след почистване. 
Лесен за употреба, отлична 
производителност  

Среден размер машина предназначена 
да дава бързи и ефективни резултати. 
Лесна за транспорт и употреба. 

 
 
 
 
 
 

Код Описание 
8003460 TASKI AQUAMAT 20 w/o acc 
8505160 ACCESSORIES-SET AQUAMAT  

 

Код Описание 
8504650 TASKI FOAM GENERATOR  
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Пране на килими   Пране на килими 
Екстрактори Аксесоари 
    
Taski Aquamat 30    

 

Код Описание 

Машина 
Суха пяна Екстрактори 

Swift Foam 
generator 

Aquamat 
10.1 

Aquamat 
20 

Aquamat 
30 

Aquamat 
45 

8503920 Спрей дюза    * * * * 
8505150 Ръчна дюза 12CM    * * * * 
8505170 Маркуч 6M    * * * * 

8505010 
Сет за ръчно 
шампониране * *     

8505450 
Дюза за ъгли за сухо 
шампониране *      

8504830 
Четка за сухо 
шампониране Д43  *     

8505160 Комплект аксесоари   * * * * 
  

 
  

Самостоятелен спрей-екстрактор с 
интегрирана 38 см регулируема четка 
за ефективна грижа за килимите. 
Гарантирана висока продуктивност за 
дълбоко почистване за средно големи 
помещения и коридори. Удобен за 
транспорт и употреба. 
 
 

Код Описание 
8004780 TASKI AQUAMAT  

 

Taski Aquamat 45  
 

Комплект аксесоари 
/смукателна тръба, смукателен 
маркуч, дюза, дренажен маркуч/ 

Комплект за ръчно шампониране 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Помпа 7,5 л - Атомайзер 
 

Самостоятелен спрей-екстрактор с 
интегрирана 48 см регулируема четка 
за ефективна грижа за килим. 
Регулируема дръжка за почиставане 
напред и назад. Гарантирана висока 
продуктивност за дълбоко почистване 
за средно големи помещения и 
коридори. Удобен за транспорт и 
употреба. 
 

Код Описание 
8004810 TASKI AQUAMAT 45  
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Еднодискови машини Еднодискови машини 
Характеристики и предимства   
  Taski Ergodisc 165  
Иновативна гама от еднодискови машини, за по-голяма ефективност,  

редуцирането на разходите, висока производителност и почистващи 

свойства. Използването на високотехнологични материали създаде 

стабилни и  тихи при експлоатация машини с удължен живот и ниски 

разходи. 

17 "/ 43 см работна ширина,165 
оборота в минута. Машината е 
подходяща за тежки натоварвания, 
като шлайфане и стрипване. Може да 
се използва и за специфични нужди, 
като сухо шампониране /с генератор 
за пяна/, шлайфане на дърво, 
поддържане на мрамор, освежаване 
на меки подови настилки с бонет пад. 

 

    
Ергономичен дизай Опростеност Безопасност Гъвкавост 

   Подходящи за  
различни методи на 
почистване: 
например 
шампониране, 
стрипване, 
запечатване и 
полиране; с пълна 
гама от аксесоари 
отговарящи за 
съответната нужда 

* Анатомично 
оформена дръжка 

*лесни за употреба *защита на ръцете 

*Регулируема дръжка *лесни за обучение *двойно заключване 

*ниско ниво на 
вибриция 

*лесни за съхранение 
и транспортиране 

*двойна изолация 
осигуряваща ел. 
безопасност 

Код Описание 
8003850 TASKI ERGODISC 165 EURO 
7517859 Стандартна четка 43CM 

 

*ниско ниво на шум *допълнителни 
аксесоари 

*плавен старт на 
двигателя 

   

Сравнителна таблица  Taski Ergodisc Duo  

  Ergodisc 165 Ergodisc Duo Ergodisc 1200 
Работна ширина 43 cm 43 cm 50 cm 
Скорост на четката 165 rpm 165/330 rpm 1200 rpm 
Тегло 42 kg 48 kg 42 kg 
Напрежение 1100 W 1100 W 1300 W 
Кабел 15 m 15 m 25 m 
Ниво на вибрация 0.4 m/s2 0.4 m/s2 0.4 m/s2 
Защитен клас II II II 
Сертификати IPX4, CE IPX4, CE IPX4, CE 

 

 

17 "/ 43 см, две скорости (165/330 об) 
мултифункционална машина, която 
може да се използва за всички 
ротационни приложения: стрипване, 
търкане, полиране и почистване с 
бонет пад. Може да се използва за 
спецфични нужди, като сухо 
шампониране /с генератор за пяна/,  
шлифоване на дърво и поддържане на 
мрамор. 
 

Код Описание 
8004020 TASKI ERGODISC DUO EURO 
7517859 Стандартна четка 43CM 
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Еднодискови машини Водосмукачки 
 Характеристики и предимства 
Taski Ergodisc 1200    
20 "/ 50 см, ултра високоскоростна 
машина (1200 об.). Подходяща за сухо 
и спрей полиране, за постигане на 
гланцово покритие 

 Гамата от водосмукачки е с капацитет до 44 L, постига отлични почистващи 
резултати, притежава добра производителност и ергономичност. Също така, 
разполагат с окомплектовка за сугхо вакумиране. 
 

 

Код Описание 
8004660 TASKI ERGODISC 1200 EURO 

Сравнителна таблица 
 
 
 
 

  Vacumat 12 Vacumat 22 Vacumat 44 

Капацитет 12ltr /18 ltr 22 ltr/28 ltr 44ltr 

Тегло 10 kg 19 kg 23 kg 

Напрежение 1000 W 1000 W 1900 W 

Въздушен поток 60 l/s 60 l/s 60 l/s 

Кабел 10 m 15 m 15 m 

Ниво на шум 64dB(A) 64dB(A) 66dB(A) 
Защитен клас II II II 

Сертификати CE,OVE,TUV CE,OVE,TUV CE,OVE,TUV 

 

  
 

Аксесоари 
  
 

Код Описание Машини 
165 Duo 1200 

7517859 Стандартна четка 43CM * *  
8504800 Четка за мит бетон 43 см * *  
8504860 Четка за мокро шапониране  43 см * *  
8504390 Воден танк * *  
6076743 Изходящ филтър * * * 
 Държач за падове * * * 
 Падове в различни цветове * * * 

Taski Vacumat 12  
Машина за мокро и сухо почистване. 12 
л капацитет, компактен и с висока 
производителност. 
Изображението  показва машина, 
снабдена с комплект-мокро 
почистване 
 

Код Описание 
8003380 TASKI VACUMAT 12 EURO 
8504490 Кит за мокро вакуумиране 
8504500 Кит за сухо вакуумиране 
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  Водосмукачки Водосмукачки 
 Аксесоари 
    

Taski Vacumat 22    
 

Код Описание 
Машина 

Vacumat12 Vacumat22 Vacumat 44 

8504490 Кит за мокро почистване  STANDARD * * * 
8504480 Кит за мокро почистване  PREMIUM * * * 
8500560 Универсална дюза * *  
8504500 Кит за сухо почистване  VACUMAT 12 *   
8504930 Кит за сухо почистване  VACUMAT 22  *  
7514888 Хартиени торбички 10 бр * *  

 

Машина за мокро и сухо почистване. 
22/28  л капацитет, компактен, висока 
производителност.  Възможно е 
поставянето на количка.  
Изображението  показва машина, 
снабдена с комплект за мокро 
почистване и количка 
 
 

Код Описание 
8004270 TASKI VACUMAT 22 EURO 

 
Taski Vacumat 44T  

 
Комплект аксесоари за сухо почистване: 
филтърна кошница, дюза за сухо 
вакуумиране, пакет хартиени торби 

Аксесоари за мокро почистване 
Premium: маркуч, смукателна 
тръба,метална пластмасова дюза за 
мокро почистване с фиксирани 
ламели 
 

Водосмукачка  за мокро почистване. 44  
л капацитет. Подходящ за средно 
големи и големи площи 

 

Код Описание 
8004710 TASKI VACUMAT 44T EURO 
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Подопочистващи автомати Подопочистващи автомати 
Характеристики и предимства  Сравнителна таблица 
    
Гамата подопочистващи автомати TASKI осигурява ненадмината 
ефективност на почистване в широк спектър на приложения и площи. 
От малката почистваща машина  TASKI Swingo 150, до седалковата 
TASKI Swingo 3500, пълната гама е проектирана да бъде лесна за 
използване, да осигурява висока производителност, отлична 
ергономичност, висока маневреност и лесна поддръжка. 

 350 B 455 B BMS 755 B BMS 1255BMS 

Производителност: 1140 m²/h 1290 m²/h 1290 m2/h 2475 m2/h 

Широчина на обработвана повърхност:  38 cm 43 cm 43 cm 55 cm 

Широчина на подсушаваната повърхност 55 cm 69 cm 69 cm 80 cm 

Обем на резервоар за разтвор  10 l 22 l 40 l 60 L 

Обем на резервоара на отработен разтвор:   10 l 25 l 40 l 60 L 

Работно напрежение: 24 V 24 V 24 V 24 V 

Капацитет на акумулатора:                     25 Ah/C5-1  
 50 Ah/C5-

1,5  
50-70Ah 

100-140 
Ah/C5 

 Работа с едно зареждане на акумулатора        2h над 3 h 

Тегло на машината, готова за работа: 670 kg 120 kg 155 kg 260 kg 

Размери [cm] 79x45x43  110x48x92  116x48x120 142x58x117 

Натиск на четката 17 kg 32 kg 40 kg 48 kg 

Скорост на почистване  1290 m²/h 3km/h 4.5 km/h 

Ниво на шум 69dB(A) 58 dB(A) 58 dB(A) 60 dB(A) 

Защитен клас II II III III 

 

Иновации 

• Почистване с автоматично дозиране на препарат (CSD) 
• Система за управление на батерията (BMS) 
• Батерии с допълнителен бърз заряд (XFC) 
 
Системи Скуиджи /гумени гребла/ 
Патентованите V и W оформени системи скуиджи, предлагат отлично 
подсушаване на всички видове твърди подови настилки, дори на 
структурирани и теракотени подове. Концепцията за тройно колело 
позволява на греблото плътно да следват пода, оставяйки го напълно 
сух. 
    

Цветово кодирани 

 
Цветово кодирани - оранжевите части на машината са за ежедневно 
почистване. 
 

 

Екологичност 
 
TASKI машините винаги са били конструирани за ефективно 
използване на енергия, препарати и вода. 
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Подопочистващи автомати Подопочистващи автомати 
    
Taski Swingo 350 B BMS   Taski Swingo 755 B BMS   
SWINGO 350 се предлага във вариант с 
кабел и на батерии. 350 B BMS e на 
батерии, с  цилиндрична четка 
/твърда или мека/38 см ширина, 10 л 
капацитет на резервоар  и BMS система 
за управление на батерията  

Високо-маневрен, захранван от 
батерии, компактен подопочистващ 
автомат, за средно големи площи. 
Единична четка  с работна ширина 43 
см, 40 л резервоар CSD система за 
контролирано дозиране и BMS система 
за управление на батерията. 

  
 

Код Описание 

7516860 
TASKI SWINGO 350 B BMS 
EURO 

 

Код Описание 

7516825 
TASKI SWINGO 755 B 
ECONOMY BMS EURO 

   
Taski Swingo 455 B BMS  

 
Taski Swingo 1250 B BMS  

  Високо-маневрен, захранван от 
батерии, компактен подопочистващ 
автомат, подходящ за малки до средни 
площи. Единична четка  с работна 
ширина 43 см, 20 л резервоар и BMS 
система за управление на батерията. 

Код Описание 

7518367 
TASKI SWINGO 455 B BMS 
EURO 

Високоманеврен, захранван от 
батерии, компактен подопочистващ 
автомат, за средно големи площи. Две 
четки по 28 см, 60 л резервоар CSD 
система за контролирано дозиране и 
BMS система за управление на 
батерията 
 

 
 
 
 
 

Код Описание 

7516831 
TASKI SWINGO 1255 B 
POWER BMS EURO 
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Подопочистващи автомати Автоматични метли 
Аксесоари Характеристики и предимства 
 

Код Описание 
Машина 

350BMS 455BBMS 755 BBMS 1255BBMS 

7516863 
Цилиндрична четка 38 см 
стандартна 

*    

7516864 Цилиндрична четка 38 см 
твърда 

*    

7517859 Стандартна четка 43CM  * *  
8504800 Четка за мит бетон 43 см  * *  
7510631 Стандартна четка 28 см    2 
7510829 Държач за падове 43 см  * *  
7510634 Държач за падове 28 см    2 
 Падове различни цветове     

 
Diversey предлага пълна гама от машини за метене, захранвани с кабел 
или батерии, пешеходни или седалкови, за закрити или открити площи 
 
Възможност за подмяна на ролки, четки и филтри. 
 
Възможност оператора да депозира отпадъците в ролкови кофи  

 
Сравнителна таблица 

 
 

  Balimat 45 Tandem 
KSE 910 

Twin Top 
1100  

Производителност 2800 m2/h 3600 m2/h 6600m2/h 
Работна ширина 80 cm 90 cm 110 cm 

Скорост  4 km/h 6 km/h 
Тегло 13 kg 56 kg 209 kg 
Работоспособност  на 
батерии 

 2 h 4 h 

Taski Swingo XP BMS 
 
 

Taski Swingo 3500 
Седалков подопочистващ автомат 
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Автоматични метли Автоматични метли 
    
Balimat 45    Twin Top 1100    
Ръчно почистване на закрити и 
открити площи с 80 сm работна 
ширина 

Компактен, 90 л резервоар за 
отпадъци, отлична всмукателна 
способност, захранване с батерии. 

  
 

Код Описание 
8004690 TASKI BALIMAT 45 

 

Код Описание 
 Twin Top 1100 

  

Tandem KSE 910  
 

  
Компактен, 60 л резервоар за 
отпадъци, отлична всмукателна 
способност, захранване с батерии. 

 

 
 

 

 
 
 
 

Код Описание 
7515834 TANDEM KSE 910                     
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Сервиз и поддръжка Сервиз и поддръжка 
   
Диверсистем осигурява гаранционна и извънгаранционна поддръжка на 
машини TASKI. 
 
В Диверсистем разбираме, че машините са вашия работен инструмент, без който 
не можете.  
 
Договори за поддръжка 
Редовната поддръжка удължава живота на машините , така че да имате 
максимална полза от тях. 
При сключване на договор за поддръжка можете да бъдете сигурни, че 
машините ви ще бъдат поддържани и периодично сервизирани от специалисти 
в областта. 
Всички TASKI машини закупени от Диверсистем се предлагат с гаранция от 1 
година, в която са включени резервни части и труд, с изключение на случаите в 
които машината е повредена от неправилно експлоатиране 
 
Сервизно обслужване 
При повреда на машина TASKI закупена от Диверсистем, проверка от сервизен 
техник се извършва до 3 работни дни след подаване на сигнала 
 
Обучения 
Специалистите на Диверсистем осигуряват периодични обучения на своите 
клиенти, както и информационни табла за правилното използване на 
машините. 
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Падове Падове 
Taski 3M черен пад 
 
Твърд пад за силно замърсени 
повърхности. Препоръчителна 
употреба с машина до 200 
оборота/мин 

 Taski 3M червен пад 
 
Средно фин пад за лек спрей метод за 
почистване или полиране. 
Препоръчителна употреба с машина до 
1200 оборота/мин 

 

Taski 3M кафяв пад 
 
Специално разработен за мокро 
стрипване. Препоръчителна употреба с 
машина до 150 оборота/мин 

 Taski 3M бял пад 
 
Фин пад за полиране с 
високоскоростна машина. 
Препоръчителна употреба с машина 
над 1200 оборота/мин 

 

Taski 3M зелен пад 
 
Средно твърд пад  за мокро стрипване. 
Препоръчителна употреба с машина до 
200 оборота/мин 

 Taski Twister 
 
TASKI TWISTER е високоефективна нова технология за поддържане на 
незащитени подови настилки от естествен камък, с високоскоростна 
машина.   
  

Taski 3M син пад 
 
Средно агресивен пад за леко 
стрипване или почистване със спрей 
метод. За постигане на гланц след това 
повърхността се обработва  с червен 
пад. Препоръчителна употреба с 
машина до 500 оборота/мин 

 Taski Twister Pad зелен 
За ежедневно почистване 
 

 Taski Twister Pad жълт 
За периодично почистване 
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Колички Колички 

Предлаганите от Taski работни 

колички предлагат уникалната 

възможност сами да избирате 

необходимите елементи в нея, така че 

да е максимално удобна за вашите 

нужди 
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Аксесоари за почистване Аксесоари за почистване 
 Всички мопове от системата TASKI  JONMASTER ULTRA имат по 4 етикета с 
различни цветове. Цветовото кодиране се извършва чрез премахване на трите 
излишни цвята. 
 
 Моповете  и микрофибърните кърпи от системата Taski Jonmaster са с 
гарантирано качество при над 800 изпирания при температура 60° С и над 500 
изпирания при температура 95°С /без използването на омекотител/ 

 

Професионални Микрофибърни кърпи  
TASKI 
Цвят – син, зелен, жълт, червен 
Размер – 32*32 

 

Моп Taski за сухо почистване и подсушаване Интериорен моп 

TASKI JONMASTER ULTRA DRY MOP  
40 cm и 60 cm 
 

Микрофибърен - интериорен моп за 
почистване на прах и меки замърсявания 

  

Моп за влажно почистване Дръжка за интериорен моп  

TASKI JONMASTER ULTRA DAMP MOP  
25 cm, 40 cm и 60 cm 
за влажно почистване на бани и санитарни помещения 
се използва червен моп 25 cm 
 

 
 
 
 
 

 

Моп за мокро почистване Гъби  

TASKI JONMASTER PRO WET MOP  
40 cm и 60 cm 
 

Професионални гъби  TASKI с канал и бял 
абразив, щадящ повърхностите . Различни 
цветове 
размер – 13см/8см/5см  

  Телескопична Дръжка 
 

  

TASKI T-handle 100-140 и 60 -105 cm 
 
 

  

Държач   

TASKI JD JM Ultra Mop Frame  
25 cm и 40 cm 
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