
TASKI® AERO 
8 PLUS/15 PLUS

De “Alles in één” combinatie met hoogste 
efficiëntie en extreem weinig geluid

TASKI AERO 8 PLUS en 15 PLUS 
De zeer efficiënte TASKI AERO 8/15 PLUS stofzuiger maakt gebruik 
van de nieuwste technologie en heeft een superkrachtige motor. Met 
de gepatenteerde fluistertechnologie, werkt de stofzuiger extreem 
geluidloos. Gebaseerd op de wisselwerking tussen technologie en 
functioneel design, biedt de PLUS serie ongeëvenaard gebruiksgemak in 
combinatie met een unieke reeks aan functies. Vanwege het intelligente 
ontwerp is het vervangen van onderdelen, zoals kabels en filters, zeer 
eenvoudig en kan binnen enkele seconden door de gebruiker worden 
uitgevoerd, zonder daarbij gebruik te hoeven maken van gereedschap. 

TASKI AERO 8/15 PLUS biedt u:
• Geavanceerde functies in een unieke combinatie
• Duurzaam hoog-efficiënt concept met Eco functie 
• Extreem geluidloze TASKI fluistertechnologie
• Ontworpen en getest op basis van optimaal gebruik in praktijksituaties

Geavanceerde functies in een unieke combinatie
Het TASKI AERO PLUS assortiment biedt een unieke combinatie 
van functies voor ongeëvenaarde efficiëntie en gebruiksgemak. 
De geïntegreerde kabelwikkeling, stofzakindicator en eco-modus, 
garanderen zeer productieve en uitstekende reiniging in iedere omgeving 
en op ieder moment van de dag. Al deze functies zijn gebaseerd op 
betrouwbare en beproefde technologieën. 

Duurzaam hoog-efficiënt concept met Eco functie
De nieuwe TASKI AERO stofzuigers zijn zeer efficiënt en maken gebruik 
van de nieuwste 585W zuigmotoren die hetzelfde resultaat leveren als 
motoren met minimaal 900W. Daarnaast beschikt de TASKI AERO PLUS 
over een eco-knop waarmee het energieverbruik wordt verlaagd naar 
295W. Hierdoor bespaart de stofzuiger niet alleen veel energie, maar 
wordt de CO2 uitstoot ook verminderd, zonder daarbij in te hoeven 
leveren op reinigingsprestaties.

Extreem geluidloze TASKI fluistertechnologie
Dankzij de innovatieve en gepatenteerde TASKI fluistertechnologie is 
de TASKI AERO extreem stil. Met dit geluidsniveau kan de stofzuiger 
in iedere omgeving en op ieder moment van de dag worden ingezet. 
Door middel van de eco-knop kan de geluidsemissie tot een minimum 
worden verlaagd, waarmee een nieuwe standaard wordt gezet binnen de 
professionele reiniging.

Ontworpen en getest op basis van optimaal gebruik in praktijksituaties
Deze stofzuiger is ontworpen voor zeer frequente professionele reiniging 
in alle omgevingen. Ieder aspect van het product is gebaseerd op een 
uitgebreide klant- en procesevaluatie met als doel het leveren van de 
hoogste schoonmaakkwaliteit en de beste operationele efficiëntie. Wat 
het ergonomische ontwerp betreft, is TASKI AERO ongeëvenaard, met 
een voetpedaalschakelaar en een hoogkwalitatieve accessoireset die 
standaard wordt aangeboden. 
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TASKI® AERO 8 PLUS / 15PLUS
Technische gegevens

Trommelcapaciteit 13 l / 15 l Werkradius 16 m

Type stofzak (fleece/papier) Beiden Kabellengte 12.5 m (met haspel)

Nominale consumptie 585 W Slanglengte 2.2 m

Voltage 220/240 V Zuigbuizen Metaal telescoop

Gewicht met kabel 7.7 kg / 8.0 kg Breedte vloermondstuk 280 mm

Geluidsniveau hoorbaar (ECO) 50 dB(A) 
Afmetingen

426 x 313 x 388 mm
426 x 313 x 425 mmGeluidsniveau hoorbaar 53 dB(A) 

Geluidsniveau totaal (ECO) Beveiligingsklasse Klasse II

Geluidsniveau totaal Hepa optie Ja

Zuigkracht 17.41 kPa Goedkeuringen Tüv/SEV/CE

Filtratie (fases) 3 Maximale luchtstroom 33 l/sec

Product Artikelnummer

TASKI AERO 8 PLUS 7524249

TASKI AERO 15 PLUS 7524250

Accessoires Artikelnummer

TASKI AERO 8/15 disp. zakken fleece 10pc 7524288

TASKI AERO 8/15 filter zakken papier 10pc 7524289

TASKI AERO combi roller zuigmond 32mm 7524290

TASKI AERO combi glijdend zuigmond 32mm 7524291

TASKI AERO combi ultravlak zuigmond 32mm 7524292

TASKI AERO telescoopbuis 32mm 7524295

TASKI AERO enkele buis 32mm 7524296

TASKI AERO spleet/stofborstel 32mm 7524299

TASKI AERO spleetborstel lang 32/38mm 7524300

TASKI AERO stofborstel lang 32/38mm 7524301

TASKI AERO bekleding zuigmond 32/38mm 7524302

TASKI AERO uitlaatfilter pads 10pc 7524303

TASKI AERO 8/15 HEPA microfilter 7524304

TASKI AERO 8/15 disp. filter fleece 5pc 7524305

60 dB / 59 dB

63 dB / 62 dB




