
TASKI AERO 8 and 15 
TASKI AERO 8/15 on supertehokkaalla moottorilla varustettu uutta 
teknologiaa käyttävä pölynimuri. TASKI AERO –pölynimurit toimivat hiiren 
hiljaa patentoidun ”kuiskausteknolgian” avulla. Kätevän muotoilun ansioista 
imurien osat, kuten letkut ja filtterit on helppo ja nopea vaihtaa vain 
muutamassa sekunnissa ilman lisätyökaluja. 

TASKI AERO 8 ja 15 -pölynimuri on:

• kompakti ja hyvin suunniteltu

• tehokas, kestävän kehityksen mukainen valinta

• erittäin hiljainen, varustettu patentoidulla TASKI-kuiskausteknologialla

• suunniteltu ja testattu parhaimpien käytäntöjen mukaan

Kompakti ja hyvin suunniteltu TASKI-muotoilu
Toimiva, kompakti ja hyvin suunniteltu TASKI-muotoilu mahdollistaa 
pölynimurin säilyttämisen pienissäkin tiloissa. Integroidun kahvan ansiosta 
sitä on helppo kuljettaa ja siihen manuaalisesti kierrettävä verkkojohto on 
yksinkertainen ja kätevä käyttää. 

Tehokas, kestävän kehityksen mukainen valinta
TASKI AERO –pölynimurit ovat erittäin tehokkaita ja ne käyttävät 585 watin 
huipputekniikkaa, joka tuottaa saman puhdistustehon kuin yli 900 watin 
pölynimurit. Teho on saavutettu nerokkaan ilmanvirtausjärjestelmän avulla. 
TASKI AERO –pölynimurit säästävät merkittävästi energiaa ja vähentävät 
hiilidioksidipäästöjä puhdistustehoa vähentämättä.

Erittäin hiljainen, varustettu patentoidulla TASKI-kuiskausteknologialla
Patentoidun ja innovatiivisen TASKI-kuiskaus teknologian takia TASKI 
AERO on erittäin hiljainen. Hiljaisen äänen takia se voi työskennellä mihin 
vuorokauden aikaan tahansa.

Suunniteltu ja testattu parhaimpien käytäntöjen mukaan
TASKI AERO –ammattikäyttöön suunnitellut pölynimurit toimivat missä 
tahansa ympäristössä. Tuotteen laatu perustuu laajaan asiakkaiden 
ja prosessien arviointiin tavoitteena paras mahdollinen tehokkuus ja 
puhdistuslaatu. TASKI AEROn ergonominen muotoilu jalkakytkimellä ja 
korkealaatuisilla lisävarusteilla on vertaansa vailla.

Supertehokas ja erittäin hiljainen pölynimuri
made by TASKI
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TASKI AERO 8/15 on supertehokkaalla moottorilla varustettu uutta 
teknologiaa käyttävä pölynimuri. TASKI AERO –pölynimurit toimivat hiiren 
hiljaa patentoidun ”kuiskausteknolgian” avulla. Kätevän muotoilun ansioista 
imurien osat, kuten letkut ja filtterit on helppo ja nopea vaihtaa vain 

• erittäin hiljainen, varustettu patentoidulla TASKI-kuiskausteknologialla

Toimiva, kompakti ja hyvin suunniteltu TASKI-muotoilu mahdollistaa 
pölynimurin säilyttämisen pienissäkin tiloissa. Integroidun kahvan ansiosta 
sitä on helppo kuljettaa ja siihen manuaalisesti kierrettävä verkkojohto on 

TASKI AERO –pölynimurit ovat erittäin tehokkaita ja ne käyttävät 585 watin 
huipputekniikkaa, joka tuottaa saman puhdistustehon kuin yli 900 watin 
pölynimurit. Teho on saavutettu nerokkaan ilmanvirtausjärjestelmän avulla. 
TASKI AERO –pölynimurit säästävät merkittävästi energiaa ja vähentävät 

Erittäin hiljainen, varustettu patentoidulla TASKI-kuiskausteknologialla
Patentoidun ja innovatiivisen TASKI-kuiskaus teknologian takia TASKI 
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Technical data 

Säiliön tilavuus 13l/15l Työskentelyalue 16 m

Pölypussi (Paperi/tekokuitu) molemmat Verkkojohdon pituus 12.5 m

Nimellisteho 585 W Imuletkun pituus 2.2 m

Jännite 220/240 V Imuputket Teleskooppi, metallia

Paino (letkun kanssa) 6.4 kg / 7.3 kg Imusuuttimen leveys 280 mm

Äänenvoimakkuus 53 dB(A) Mitat 424 x 313 x 353 mm

426 x 313 x 390 mmÄänitehotaso 66 dB

Alipaine 17.41 kPa Suojausluokka Class II

Ilman läpivirtaus (max.) 33 l/s HEPA-suodatin Saatavilla

Suodatus (vaiheet) 3 Hyväksynnät Tüv/SEV/CE

Tuote Tuotenumero

TASKI AERO 8 7524247

TASKI AERO 15 7524248

Accessories

TASKI AERO 8/15 pölypussi, tekokuitu, 10 kpl 7524288

TASKI AERO 8/15 Pölypussi, paperi, 10 kpl 7524289

TASKI AERO O combi lattiasuulake 32 mm 7524290

TASKI AERO combi liukuva suutin 32 mm 7524291

TASKI AERO combi ultralitteä suutin 32 mm 7524292

TASKI AERO metallinen teleskooppi-imutanko 32 mm 7524295

TASKI AERO 8/15 suodatin, tekokuitu, 5 kpl 7524299

TASKI AERO poistoilmasuodatin, 10 kpl 7524303

TASKI AERO 8/15 HEPA mikrosuodatin 1 kpl 7524304

TASKI AERO 8/15 suodatin, tekokuitu, 5 kpl 7524305
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