
AERO UP
AERO UP on kevyt litium-teknologialla ja digitaalisella moottorilla varustettu uuden 
ajan imuri matoille ja koville lattioille.

AERO UP:
• Kevyt, hiljainen ja huomaamaton
• Joustava ja huoleton
• Ei kompromisseja
• Vähentää siivouksen kokonaiskustannuksia 
• Energiatehokas ja kestävän kehityksen mukainen

Joustava ja huoleton

Loistava valinta päiväsaikaan tapahtuvaan siivoukseen tai täsmäsiivoukseen, ei 
huolta suuresta ihmismäärästä tai ruuhkista. Maagisen 1 tunnin ajoajan ja nopean 
akkujen vaihdon ansiosta akkurajoitukset ovat menneisyyttä. Kustannusten 
säästämiseksi ja joustavuuden parantamiseksi käytetään samaa litium-akkua/
laturia kuin TASKI swingo 150 B-yhdistelmäkoneessa ja TASKI AERO BP 
-reppuimurissa.

Ei kompromisseja 
Yksinkertainen ja helppokäyttöinen irroitusjärjestelmä mahdollistaa matoille 
soveltuvan harjan ja koville lattioille soveltuvan suulakkeen nopean vaihdon. 
Valitse äärimmäiseen syväpuhdistukseen Power harja, joka tekee mattojen 
imuroinnista entistä kevyempää. Koville lattioille soveltuva suulake liukuu lattiolla 
helposti ja vaivattomasti. Valitse tarpeeseesi soveltuva vaihtoehto tai tilaa heti 
molemmat.

Vähennä siivouksen kokonaiskustannuksia
Pystymallinen imuri on tunnetusti ergoniminen käyttää. TASKI AERO UP 
käyttää upouutta digitaalimoottoria, joka on pienempi, kevyempi ja kuluttaa 50% 
vähemmän energiaa. Pienemmät energiakustannukset, vähän tai ei lainkaan 
ylläpitokustannuksia ja pitkä käyttöikä tekevät TASKI UP:sta uuden aikakauden 
imurin.

Energiatehokas ja kestävän kehityksen mukainen imuri
TASKI käyttää pienempää supertehokasta digitaalista harjatonta moottoria, joka 
käyttää tyypillisesti 50% vähemmän energiaa. Harjattomat moottorit eivät tarvitse 
huoltoa, eikä niitä tarvitse koskaan vaihtaa.  Pitkäikäisyys on parasta kestävää 
kehitystä.



TASKI AERO UP

Tekniset tiedot TASKI AERO UP
Nimellisteho (w) 340
Akku Litium
Tehotasot Matalta/Keskitaso/Korkea
Ilman läpivirtaus (L) 29 / 34 / 40
Ajoaika (minuutteina) 60 / 50 / 40
Latausaika (minuutteina) 1.5
Paino (akun kanssa) kg 5
Äänenvoimakkuus (dB(A) 62 / 63 / 65
EPA H11 filter vakio
HEPA H13 filter saatavilla
Mikrosuodatin vakio
Työskentelyleveys (mm) 290/300 (vaihtoehtoinen power harja)
Suojausluokka II
Hyväksynnät CE
Mitat ( P x L x K ) mm 290 x 180 x 1230

2Model5 Article code
TASKI AERO UP (sisältää peruslattiasuulakkeen)  7524776
TASKI akku Li-Ion 36 V 6 Ah 7524166
TASKI latauslaite 7524168
TASKI AERO UP Power harja 7524777
TASKI AERO UP pölypussi, tekokuitu 7524778
TASKI AERO UP HEPA-mikrosuodatin (H13) 7524779
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