
Oppreist støvsuger med li-ion batterier

Taski Aero
Up

Aero

Up
Lett, stillegående og diskret

➢ Total fleksibilitet

➢ Ingen kompromiss

➢ Reduser dine renholdskostnader

➢ Energieffektiv og bærekraftig

Total fleksibilitet
Perfekt til rengjøring på dagtid uten å måtte planlegge rundt
publikum eller bygningsbrukere. Med flere strømmodus får man 
flere valgmuligheter hva gjelder støy og oppsug. Med 1 times 
batterikapasitet og raskt batteribytte har man mulighet til å 
bruke støvsugeren etter behov hele dagen. Taski Aero Up 
bruker samme batteri og lader som blir brukt med Taski Aero BP 
ryggstøvsuger og Taski Swingo 150 Li-Ion gulvvaskemaskin.

Ingen kompromiss
Et enkelt og brukervennlig system for hurtig veksling mellom 
støvsuging av harde gulv og tepper. Standardmunnstykket glir 
elegant over harde gulv og tepper med lav luv. For den ultimate 
dyprens tilbys børstedrevet munnstykke som tilleggsutstyr. 
Dette gjør grundig renhold av tepper til en lek. 

Reduser dine renholdskostnader
Oppreiste støvsugere er kjent for å ha god ergonomi og høy 
produktivitet til redusert kostnad. Taski Aero Up kan enkelt 
transporteres på renholdsvogn for sømløst renhold. Den digitale 
motoren bruker mindre enn halvparten av energien til en 
tradisjonell støvsugermotor, krever ikke vedlikehold og har 
ubegrenset levetid. Energikostnadene reduseres dermed kraftig. 
Få eller ingen vedlikeholdskostnader og lang levetid gjør Taski 
Aero Up til et stort steg opp i standard for støvsugere.

Energieffektiv og bærekraftig
Aero Up er unik i å bruke en mindre og supereffektiv digital 
børsteløs motor som bruker 50% mindre energi enn 
tradisjonelle støvsugermotorer. Børsteløse motorer trenger ikke 
vedlikehold og trenger aldri å byttes ut. Levetid er det ypperste 
innen bærekraft.



MODELL VNR.

Taski Aero Up Komplett 7524776K

TEKNISKE DATA

Sugemotor 340 W

Batteritype Litium

Strøminnstillinger Lav/Medium/Høy

Luftgjennomstrømning 29/34/40 l

Batterikapasitet 60/50/40 min

Ladetid (fullt oppladet) 1,5 timer

Vekt (klar til bruk m/batteri 5 kg

Lydnivå 62/63/65 dB(A)

Kapasitet støvsugerpose 3 l

EPA H11 Filter Standard

HEPA H13 Filter Tilleggsutstyr

Utblåsningsfilter Ja

Arbeidsbredde standard munnstykke 29 cm

Arbeidsbredde børstemunnstykke 30 cm

Islolasjonsklasse II

Godkjenninger CE

Dimensjoner (B x L x H) 29 x 18 x 123 cm

Maskindata og utstyr

TASKI AERO UP

TILBEHØR VNR.

Børstemunnstykke (tilleggsutstyr) 7524777

Taski Aero Up Filter Fleeceposer 
(10 stk) + H11 EPA Filter

7524778

Taski Aero Up HEPA H13 Filter 
(Tilleggsutstyr)

7524779

Taski Li-Ion Batteri 36V 7524166

Taski Li-Ion Lader 36V 7524168

Standard munnstykke         Børstemunnstykke


