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TASKI ergodisc 200
Low-speed eenschijfsmachine met 
verlaagde motor (43 cm/200 rpm).
Inclusief meeneemschijf 
low-speed.
Optioneel:

 • Vloeistoftank
 • Schrobborstel nylon standaard
 • Mechanisch spray-apparaat

 van €1.408 
voor

€875

TASKI ergodisc 400
High-speed eenschijfsmachine 
(43 cm/400 rpm).
Inclusief meeneemschijf. 
Optioneel:

 • Vloeistoftank 
 • Elektrisch spray-apparaat
 • Mechanisch spray-apparaat

 van €1.765 
voor

€925

TASKI ergodisc HD
Heavy duty low-speed 
eenschijfsmachine.
Inclusief meeneemschijf. 
Optioneel:

 • Vloeistoftank
 • Schrobborstel nylon standaard

 van €1.705 
voor

€850

TASKI ergodisc® 165
Uiterst krachtige low-speed 
eenschijfsmachine (43 cm/ 
165 rpm).
Inclusief meeneemschijf. 
Optioneel:

 • Vloeistoftank
 • Schrobborstel nylon standaard
 • Elektrisch spray-apparaat
 • Mechanisch spray-apparaat

 van €1.612 
voor

€1.020

Eenschijfsmachines
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TASKI ergodisc duo
Krachtige eenschijfsmachine met 
2 snelheden (43 cm/165/330 rpm).
Inclusief meeneemschijven 
low-speed en high-speed. 
Optioneel:

 • Vloeistoftank
 • Schrobborstel nylon standaard
 • Elektrisch spray-apparaat
 • Mechanisch spray-apparaat

 van €2.346 
voor

€1.460

TASKI ergodisc 1200
Ultra-speed eenschijfsmachine 
(50 cm/1200 rpm).
Inclusief meeneemschijf. 

 van €3.012 
voor

€1.820

TASKI ergodisc omni
High-speed eenschijfsmachine 
(43 cm/900 rpm).
Inclusief meeneemschijf.

 van €3.787 
voor

€1.945

TASKI ergodisc 2000
Ultra high-speed eenschijfsmachine 
(50 cm/2000 rpm).
Inclusief meeneemschijf.

 van €3.063 
 voor

€1.330
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Technische Specificaties TASKI ergodisc Eenschijfsmachines

Werkzaamheden 165 200 HD 400 duo 1200 omni 2000

Schrobben/topcoaten • • • – • – – –

(Re-) coaten • • • – • – – –

Opwrijven • • – • • • • •

Sprayreinigen • • – • • • • –

Shamponeren • • – – • – – –

Houtbehandeling • • • – • – – –

Kristalliseren • • • – • – – –

Slijpen – – • – • – – –

Polijsten – – • – • – – –

• = Standaard

Technische gegevens 165 200 HD 400 duo 1200 omni 2000

Werkbreedte (cm/inch) 43/17 43/17 43/17 43/17 43/17 50/20 43/17 50/20

Omwentelingen (rpm) 165 200 150 400 165/330 1.200 900 2.000

Gewicht (kg) 42 (37) 34 54 (64) 35 48 (43) 42 42 50

Motorhoogte (cm) 31,5 30 35 38 42,5 43 41,5 23

Vermogen (W) 1.100 800 1.100 1.100 1.100 1.300 1.400 1.500
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Schrobzuigmachines 

TASKI swingo® 
150 E
Ultra compacte schrobzuig-
machine met borstelwals op 
lichtnetaansluiting. 

TASKI swingo 
150 B Li lon
Compacte schrobzuigmachine 
met borstelwals en Li-Ion 
batterijtechnologie, geschikt voor 
kleine tot drukbezette ruimten met 
interne lader.
Inclusief Lithium lon accu’s 36V, 
6Ah en standaard borstel.

TASKI swingo  
350 BMS 
Compacte schrobzuigmachine 
met borstelwals, geschikt voor 
kleine tot drukbezette ruimten 
met interne lader.
Inclusief accu’s 12V, 25 Ah en 
standaard borstel

TASKI swingo  
350 B BMS Li Ion 
Ultra compacte en wendbare 
schrobzuigmachine met Li Ion 
batterijtechnologie, geschikt voor 
het reinigen van kleinere ruimten. 
Inclusief accu’s 12V, 25 Ah en 
standaard borstel

 van €1.881 
voor

€1.200

 van €2.455 
voor

€1.540

 van €3.853 
voor

€2.450

 van €4.452 
voor

€3.100

5



TASKI swingo 755 B power
Schrobzuigmachine op batterijen 
met externe lader, wielaandrijving en 
waterbesparingstechnologie, geschikt  
voor kleine tot middelgrote ruimten. 
Inclusief:

 • Onderhoudsvrije tractiebatterij 12 V,  
76 Ah (2 benodigd)

 • Schrobborstel (nylon; normaal  
schrobben) of meeneemschijf 

TASKI swingo 755 B eco
Schrobzuigmachine op batterijen met 
externe lader, geschikt voor kleine tot 
middelgrote ruimten. 
Inclusief:

 • Onderhoudsvrije tractiebatterij 12 V,  
76 Ah (2 benodigd)

 • Schrobborstel (nylon; normaal 
schrobben) of meeneemschijf

 • Herlader

TASKI swingo 455 B 
Schrobzuigmachine op batterijen met 
externe lader en ergonomisch gevormde 
bedieningshendel, geschikt voor kleine tot 
middelgrote ruimten.
Inclusief:

 • Onderhoudsvrije tractiebatterij 12 V, 
50 Ah (2 benodigd)

 • Herlader
 • Schrobborstel (nylon; normaal 

schrobben) of meeneemschijf

455 B van 
€4.879 voor
€3.325

455 BMS van 
€5.351 voor
€3.650

755 B Eco van 
€6.224 voor
€3.915

755 BMS Eco van 
€6.816 voor
€4.310

755 B Power van 
€7.427 voor
€4.750

755 BMS Power van 
€8.153 voor
€5.165

Schrobzuigmachines 
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TASKI swingo 855 B power
Schrobzuigmachine op batterijen 
met externe lader, wielaandrijving en 
waterbesparingstechnologie, geschikt
voor kleine tot middelgrote ruimten. 
Inclusief:

 • Onderhoudsvrije tractiebatterij 12 V, 
76 Ah (2 benodigd)

 • Schrobborstel (nylon; normaal 
schrobben) of meeneemschijf

TASKI swingo 955 B power
Schrobzuigmachine op batterijen 
met wielaandrijving en 
waterbesparingstechnologie, geschikt
voor middelgrote ruimten.
Inclusief:

 • Onderhoudsvrije tractiebatterij 12 V,
76 Ah (2 benodigd)

 • Schrobborstel of meeneemschijf
(2 benodigd)

855 B Power van 
€7.899 voor
€4.985

855 BMS Power van 
€8.674 voor
€5.575

955 B Power van 
€8.761 voor
€5.375

955 BMS Power van 
€9.579 voor
€5.985

1255 B Power van 
€10.187 voor
€6.500

1255 BMS Power van 
€10.772 voor
€7.250

TASKI swingo 1255 B power
Schrobzuigmachine op batterijen 
met wielaandrijving en 
waterbesparingstechnologie, geschikt
voor middelgrote ruimten. 
Inclusief:

 • Onderhoudsvrije tractiebatterij 12 V,
76 Ah (4 benodigd)

 • Schrobborstel of meeneemschijf
(2 benodigd)
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TASKI swingo 1850 B 
Schrobzuigmachine op batterijen 
met externe lader, wielaandrijving en 
waterbesparingstechnologie, geschikt voor 
grote oppervlakken. Uitgerust met grote 
watertanks voor optimale resultaten. 
Inclusief:

 • Onderhoudsvrije tractiebatterijen 6 V,
180 Ah (4 benodigd)

 • Schrobborstel of meeneemschijf 
(2 benodigd)

TASKI swingo 1650 B
Schrobzuigmachine op batterijen 
met externe lader, wielaandrijving en 
waterbesparings-technologie, geschikt voor 
grote oppervlakken. Uitgerust met grote 
watertanks voor optimale resultaten. 
Inclusief:

 • Onderhoudsvrije tractiebatterijen 6 V, 
180 Ah (4 benodigd)

 • Schrobborstel of meeneemschijf 
(2 benodigd) 

TASKI swingo 1255 B power EBU
Schrobzuigmachine op batterijen 
met externe lader, wielaandrijving en 
waterbesparingstechnologie, geschikt
voor middelgrote ruimten. 
Inclusief:

 • Onderhoudsvrije tractiebatterij 12 V,
76 Ah (4 benodigd)

 • Schrobborstel of meeneemschijf
(2 benodigd)

 • Elektrische borstelhef 

1255 B Power EBU
van €10.598 voor

€6.875 
1255 BMS Power EBU 

van €11.229 voor 
€7.250

BMS = Batterij management systeem (interne lader)

Schrobzuigmachines 

1850 van
€11.980 voor 
€7.525 

1850 BMS van
€12.843 voor
€8.395

1650 van
€10.920 voor
€7.295

1650 BMS van
€12.094 voor
€8.075
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TASKI swingo XP-R of XP-M
Schrobzuigmachine op batterijen. Het 
stand-on concept combineert uitstekende 
manoeuvreerbaarheid met hoge snelheid. 
In combinatie met de waterbesparende 
techniek en andere innovatieve 
toepassingen is dit een uiterst efficiënte 
machine. 
Inclusief:

 • Onderhoudsvrije tractiebatterijen 6 V, 
180 Ah (4 benodigd)

 • Schrobborstel of meeneemschijf  
(2 benodigd)

TASKI swingo 2500
Uiterst wendbare opzit schrobzuigmachine 
op batterijen met externe lader en 
waterbesparingstechnologie, geschikt voor 
intensief gebruik op grote oppervlakken.
Inclusief:

 • Onderhoudsvrije tractiebatterij 6 V, 
240 Ah (4 benodigd)

 • Volautomatische gelijkrichter  
240 Ah

 • Schrobborstel of meeneemschijf  
(2 benodigd)

TASKI swingo 2100μicro
De TASKI swingo 2100μicro is een 
innovatieve kleine opzitschrobzuigmachine 
voorzien van een compact design.
Inclusief meeneemschijf of schrobborstel  
(2 benodigd).
*Onderhoudsvrije tractiebatterij 6 V, 
180 Ah (4 benodigd)

BMS = Batterij management systeem (interne lader)

XP-R van 
€18.019 voor
€11.050

XP-R BMS van 
€19.413 voor
€12.265

XP-M van 
€17.973 voor 
€11.250 

XP-M BMS van 
€19.367 voor
€12.265

2500 van 
€21.132 voor
€13.350

2100µicro van 
€14.416 voor
€8.465
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TASKI swingo 4000
Uiterst wendbare opzit schrobzuigmachine op batterijen met externe 
lader en waterbesparingstechnologie, geschikt voor intensief gebruik op 
grote oppervlakken. De werkbreedte is 85 cm.

 • Onderhoudsvrije tractiebatterij 6V, 240 Ah (4 benodigd)
 • Volautomatische gelijkrichter 240 Ah
 • Schrobborstel of meeneemschijf (2 benodigd)

 4000 van 
€27.536 voor
€16.300

TASKI swingo 5000
Uiterst wendbare opzit schrobzuigmachine op batterijen met externe 
lader en waterbesparingstechnologie, geschikt voor intensief gebruik 
op grote oppervlakken. De werkbreedte is 105 cm

 • Onderhoudsvrije tractiebatterij 6 V, 240 Ah (4 benodigd)
 • Volautomatische gelijkrichter 240 Ah
 • Schrobborstel of meeneemschijf (4 benodigd)

5000 van 
€30.021 voor
€17.750

Schrobzuigmachines 
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Theoretische capaciteit (m²/u) 850 840 1.140 1.140 1.290 1.290 1.935 2.250 2.475 2.475 2.475 2.925 3.825 3.025 4.500 5.250 6.375 7.875

Werkbreedte (cm) 33,5 33.5 38 38 43 43 43 50 55 55 55 65 85 55 75 70 85 105

Zuigbreedte (cm) 35,5 35,5 55 55 69 69 69 69 80 80 80 95 110 63 95 93 110 129

Schoonwatertank (L) 2,9 2,6 10 10 20 40 40 40 40 60 60 85 85 75 105 95 200 200

Vuilwatertank (L) 2,9 2,9 10 10 20 40 40 40 40 60 60 85 85 75 105 95 210 210

Rijaandrijving – – – – – – • • • • • • • - • • • •

Ingebouwde lader n.v.t. • • • o o o o o o o o o • – – – –

Waterbesparing (IntelliFlow) – – – – – – • • • • • • • – • • • •

Elektrische borstelhef – – – – – – – – – – – – – – • • • •
• = standaard o = optioneel

Technische Specificaties TASKI Schrobzuigmachines
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 van  
€709 voor
€335

 van 
€1.097 voor

€585

 van 
€650 voor
€310

TASKI vacumat 22
Veelzijdige waterzuiger inclusief 
handzuigset op netstroom 
met maximale flexibiliteit. De 
waterzuiger is stevig, duurzaam, 
zeer productief en beschikt over 
een ketelinhoud van 22 liter. 

TASKI vacumat 44T
Veelzijdige waterzuiger op een 
trolley met voortrein of handzuigset 
op netstroom met maximale 
flexibiliteit. De waterzuiger is stevig, 
duurzaam, heeft een excellente 
zuigkracht, ergonomische bediening 
en beschikt over een ketelinhoud 
van 44 liter. 

TASKI vacumat 22T
Veelzijdige waterzuiger inclusief 
voortrein op netstroom met 
maximale flexibiliteit. De 
waterzuiger is stevig, duurzaam, 
heeft een excellente zuigkracht, 
ergonomische bediening en 
beschikt over een ketelinhoud 
van 22 liter. 

TASKI vacumat 12
Veelzijdige waterzuiger inclusief 
handzuigset op netstroom 
met maximale flexibiliteit. De 
waterzuiger is stevig, duurzaam, 
zeer productief en beschikt over 
een ketelinhoud van 12 liter. 

44T met voortrein 
van €1.213 voor

€890
44T met handzuigset 

van €1.135 voor 
€850

Waterzuigers and tapijtreinigingsmachines
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 van  
€1.142 voor

€805

TASKI aquamat 20
Sproei-extractiemachine voor 
het reinigen van tapijt in ruimtes 
met kleine oppervlakken. Inclusief 
handzuigset.

TASKI procarpet 45
Unieke sproei-extractie machine 
voor tussentijdse reiniging 
(schuimreiniging) en dieptereiniging 
(sproeiexctraxtie)
Inclusief:
*Borstel voor sproeiextractie 
of droogschuimmethode

TASKI procarpet 30
Tapijtreinigingsmachine welke 
makkelijk aangepast kan 
worden naar de gewenste 
schoonmaakapplicatie. 
Inclusief:
*Borstel voor sproeiextractie 
of droogschuimmethode

TASKI aquamat 10
Compacte sproei-extractiemachine, 
geschikt voor het grondig reinigen 
van tapijt. Inclusief handzuigset

 van 
€2.596 voor
€1.515

 van 
€4.438 voor
€2.495

 van 
€6.317 voor
€3.495
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Stofzuigers

TASKI go

TASKI jet 38 TASKI jet 50

TASKI AERO 15TASKI AERO 8 TASKI AERO 8 PLUS

TASKI AERO 15 PLUS

van €143 voor
€90

palletprijs €75†

van €634 voor
€415

van €199 voor 
€125

palletprijs €105†

van €237 voor
€150

palletprijs €125*

van €254 voor
€155

palletprijs €130*

van €295 voor
€180

palletprijs €155*

van €739 voor 
€480

*16 stuks op een pallet.
†20 stuks op een pallet.
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De TASKI AERO BP behoort tot de lichtste 
rugstofzuiger in zijn klasse. Door het ultra ranke 
ontwerp en hoge kwaliteit rugzak draagmateriaal 
is het draagcomfort maximaal. De TASKI AERO 
BP is zeer geschikt voor het schoonmaken van 
trappenhuizen, bussen, bioscopen en theaters.
De AERO BP kan eenvoudig worden veranderd van 
een rugstofzuiger naar een sledestofzuiger
op wielen of naar een blazer. 3 apparaten in
1. Ideaal voor het blazen van zand, bladeren
of bijvoorbeeld bij radiatoren.
Maak nu kennis met de TASKI AERO BP E met
de speciale kennismakingsprijs.

AERO BP

De TASKI AERO BP behoort tot de lichtste De TASKI AERO BP behoort tot de lichtste 
rugstofzuiger in zijn klasse. Door het ultra ranke 
ontwerp en hoge kwaliteit rugzak draagmateriaal 
is het draagcomfort maximaal. De TASKI AERO 
BP is zeer geschikt voor het schoonmaken van 
trappenhuizen, bussen, bioscopen en theaters.
De AERO BP kan eenvoudig worden veranderd van 
een rugstofzuiger naar een sledestofzuiger
op wielen of naar een blazer. 3 apparaten in
1. Ideaal voor het blazen van zand, bladeren

Maak nu kennis met de TASKI AERO BP E met

TASKI AERO BP Li-ion
Starter Kit
(incl. twee batterijen en een lader)

TASKI AERO BP E

van €490 voor
€295

van €1.590 voor 
€950

NIEUW
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RCM Alfa E Veegmachine
De Alfa veegmachine van RCM voor oppervlakte tot 1.000m². 
Zeer gebruiksvriendelijk, wendbaar, robuust en voor elke ondergrond.

RCM Brava 900
Compacte veeg/zuigmachine met krachtige stofzuiginstallatie met 
filtersysteem. Geschikt voor binnen en buiten. “Over de kop” systeem 
zorgt voor een volledige vulling van de vuilcontainer.

 van €3.030 
voor

€2.727

 van €5.085 
voor

€4.577

RCM Veegmachines

16



17



18



Oneindig veel mogelijkheden met TASKI:
 • Houd uw machine in optimale conditie met een service contract. Afhankelijk van uw wensen kan het 

service contract op maat worden samengesteld.

 • Heeft u wel eens gedacht aan het leasen van een TASKI machine? Lease van een TASKI machine is 
mogelijk!

 • Uw oude machine is geld waard! Bij aankoop van een nieuwe machine kunt u uw oude machine bij 
ons inruilen.

 • Niet op zoek naar een splinternieuwe machine, maar is een goede occasion ook een prima oplossing 
voor u? TASKI biedt u deze mogelijkheid!

 • Op zoek naar een machine in uw eigen huisstijl of voorzien van uw logo? Dat kan! Door de machine 
te wrappen krijgt de machine een nieuw uiterlijk op-maat.

 • TASKI IntelliDose, geïntegreerde doseerapparatuur voor totale controle van reinigingskosten en voor 
consistente reinigingsprestaties. Eenvoudig, veilig en gemakkelijk te bedienen.

 • IntelliTrail geeft u inzicht in de actuele status van uw machines; zijn ze actief of staan ze tijdelijk stil 
door een calamiteit waardoor het werk niet door kan gaan? Met deze informatie bent u in staat uw 
machines daadwerkelijk in te zetten voor de taak waarvoor u ze nodig heeft.

Vraag uw Diversey Accountmanager naar meer informatie en de voorwaarden voor bovenstaande 
mogelijkheden, neem contact op met onze Customer Service afdeling op telefoonnummer: 
030-247 6885, of kijk op www.taski.nl
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Deze actie loopt tot 15 december 2018. Inruil van een oude machine is mogelijk. Neem hiervoor contact op met uw Diversey accountmanager. 
Alle prijzen zijn exclusief BTW. Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud.

Uw TASKI machine dealer:

www.diversey.com www.taski.nl
© 2018 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 71627 nl 08/18


