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TASKI Machine Madness



Met TASKI heeft u voor elke situatie, ruimte en oppervlakte een oplossing op het gebied van schoonmaak. Iedere gekochte 
TASKI machine bespaart u geld gedurende de levensduur van de machine in vergelijking met eenzelfde  machine van de 
concurrent.
• TASKI machines bieden een hogere totale efficiency
• De TASKI machines zijn ontworpen voor tijdsbesparing
• Altijd de beste Total Cost of Ownership
• Altijd het beste schoonmaak en droogresultaat door geavanceerde technologie en innovaties
• Eenvoudig en gemakkelijk onderhoud, o.a. door de gele onderhoudspunten
• Ergonomisch in gebruik
• Kan worden gecombineerd met onze innovatieve en efficiënte IntelliFlow, IntelliDose, Intellispray en Intellitrail systemen
• Op maat gemaakte financiële oplossingen

Schoonmaakbedrijven
Binnen Diversey maken we de totale kosten van het schoonmaakproces voor u 
inzichtelijk. Van arbeid tot middelen, van kwaliteit tot kapitaal. Wij ondersteunen 
u tijdens het gehele proces om uw werkzaamheden slagvaardiger, duurzamer 
en kostenefficiënter te maken. Zo zorgen de TASKI schrobzuigmachines en de 
gepatenteerde IntelliDose & IntelliFlow systemen bijvoorbeeld voor een verhoogde 
productiviteit.

De TASKI machines zijn ergonomisch en veilig in gebruik. Hierdoor haalt u het beste 
in uw medewerkers naar boven, houdt u ze gemotiveerd zonder dat er ongelukken 
gebeuren: dat maakt u onderscheidend in de schoonmaakbranche.

Bovendien is een goed financieel beheer essentieel voor een positief netto 
bedrijfsresultaat. Diversey ondersteunt u bij het stroomlijnen van de inkoop en 
voorraad bijvoorbeeld door machineparkbeheer en lease mogelijkheden.

Kijkt u eens naar de voordelen die de TASKI Swingo 455, 755 of 855 u kunnen 
bieden voor uw vloeronderhoud. Of onze bewezen TASKI AERO stofzuigers, de 
beste professionele stofzuiger in de markt.

Retail
Een verzorgde en goed uitziende vloer is zeer belangrijk binnen de retail. Diversey 
biedt een uitgebreid assortiment TASKI machines voor vloeronderhoud voor 
verschillende soorten vloeren en voor verschillende toepassingen; machines voor het 
strippen, polijsten, schrobben, reinigen, onderhouden en wassen. 

De TASKI machines bieden u een veilige en sneldrogende oplossing, bovendien 
berekenen en bespreken wij met u de optimale machine route voor efficiëntie. Ook 
kunnen wij u ondersteuning bieden bij de training van uw medewerkers.

De tanks van de TASKI machines hoeven minder snel bijgevuld te worden. Dit levert 
u een tijdsbesparing op. Met de TASKI machines heeft u nooit meer slecht uitziende 
vloeren en daarmee een hogere klanttevredenheid.

Laat u informeren over de voordelen die de TASKI Swingo 1255 voor uw vloeren 
kunnen bieden. Of probeer onze bewezen TASKI AERO stofzuigers, de beste 
professionele stofzuiger in de markt.

Waarom TASKI?



Verpleeghuiszorg
Binnen Diversey begrijpen we als geen ander hoe belangrijk de zorg en de veiligheid 
is voor de ouderen binnen de verpleeghuiszorg,

Onze TASKI machines zijn zo ontworpen dat ze zorgen voor een hoge productiviteit, 
met altijd oog voor veiligheid.  Onze TASKI AERO stofzuiger bijvoorbeeld heeft een 
uitstekend A label filtersysteem, voor echte schone lucht. Daarnaast beschikt de 
stofzuiger over een gepatenteerde geluidstechnologie, waardoor u dag en nacht zeer 
stil kunt stofzuigen. 

Door het gebruik van onze TASKI machines heeft u gegarandeerd glimmende en 
schone vloeren Niet alleen voor grote locaties, maar ook voor de kleinschalige 
verpleeghuiszorg.

De vloeren zijn snel droog met onze TASKI machines, tot wel 66% sneller. Maar ook 
het water- en chemieverbruik wordt drastisch terug gebracht.

Laat u informeren over de TASKI Swingo 150 of 350 zeer geschikt voor 
vloeronderhoud voor kleinschalig wonen.  En heeft u al gehoord van onze Twister 
pads, de revolutionaire vloerreinigingspad met diamanten waardoor u alleen nog 
maar water nodig heeft om de vloeren machinaal schoon te maken?

Hospitality
Hoge gast- en medewerkerstevredenheid is een essentieel onderdeel van uw 
bedrijfsvoering. Uw naam is alles evenals een duurzame operatie en efficiëntie. Onze 
TASKI machines ondersteunen u daarbij.

Onze revolutionaire TASKI AERO stofzuiger is ontwikkeld met een gepatenteerde 
fluistertechnologie, waardoor er dag en nacht gestofzuigd kan worden, zonder 
enig overlast. Bovendien is de het de zuinigste stofzuiger in de professionele 
markt, met de beste resultaten. En weet u al welke voordelen de TASKI Swingo 
350 en 455 u bieden voor uw vloeren? In combinatie met de revolutionaire Twister 
vloerreinigingpads is dit met uitsluitend gebruik van water de meest duurzame manier 
van machinaal schoonmaken.



TASKI ergodisc 165
Uiterst krachtige low-speed 
éénschijfsmachine (43 cm/165 
rpm). 
Inclusief meeneemschijf.
Optioneel:
• Vloeistoftank
• Schrobborstel nylon standaard
• Elektrisch spray-apparaat
• Mechanisch spray-apparaat

TASKI ergodisc 200
Low-speed éénschijfsmachine 
met verlaagde motor (43 cm/200 
rpm).
Inclusief meeneemschijf 
Optioneel:
• Vloeistoftank
• Schrobborstel nylon standaard
• Mechanisch spray-apparaat

Éénschijfsmachines

TASKI ergodisc 400
High-speed eenschijfsmachine  
(43 cm/400 rpm).
Inclusief meeneemschijf
Optioneel:
• Vloeistoftank
• Elektrisch spray-apparaat
• Mechanisch spray-apparaat

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

€1.732 

€1.095 
€1.513 
€945

€ 1.897
€1.075

€2.521
€1.590



Technische Specificaties TASKI ergodisc Éénschijfsmachines

Werkzaamheden 165 200 400 duo

Schrobben/topcoaten • • - •

(Re-)coaten • • - •

Opwrijven • • • •

Sprayreinigen • • • •

Shamponeren • • - •

Houtbehandelen • • - •

Kristalliseren • • - •

Slijpen - - - •

Polijsten - - - •
*Standaard

Technische gegevens 165 200 400 duo

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

Omwentelingen (rpm) 165 200 400 165/330

Gewicht (kg) 42/37 34 37 48/43

Motorhoogte (cm) 31,5 29,5 38 39,5

 Vermogen (W) 1.100 800 1.100 1.100



TASKI swingo 150 E
Ultra compacte 
schrobzuigmachine 
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 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

€2.021
€1.330

€2.638
€1.655

€4.140
€2.640

€4.892
€3.350

Schrobzuigmachines

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

BMS (Battery Management System): De ingebouwde acculader voorkomt dat de accu volledig ontlaadt 
en controleert daarbij nauwkeurig het laadproces. Resultaat: een langere levensduur van uw accu’s.



BMS (Battery Management System): De ingebouwde acculader voorkomt dat de accu volledig ontlaadt 
en controleert daarbij nauwkeurig het laadproces. Resultaat: een langere levensduur van uw accu’s.

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

TASKI swingo 455 B Li-on
Schrobzuigmachine op lithium 
batterijen met externe lader 
en ergonomisch gevormde 
bedieningshendel, geschikt voor 
kleine tot middelgrote ruimten.
Inclusief:
• Lithiumbatterij 100-240 V, 50 Ah
• Herlader
• Schrobborstel (nylon; normaal 

schrobben) of meeneemschijf

TASKI swingo 755 B eco 
Li-on
Schrobzuigmachine op lithium 
batterijen met externe lader geschikt 
voor kleine tot middelgrote ruimten.
Inclusief:
• Lithiumbatterij 100-240 V, 50 Ah
• Schrobborstel (nylon; normaal 

schrobben) of meeneemschijf
• Herlader

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

455 B 
€5.242

455 B BMS 
€5.749

€3.530

€3.940 

455 B Li-on 
€6.962

455 B BMS Li-on 
€6.776

€4.330

€4.520

755 B eco Li-on 
€8.382

755 B eco BMS 
Li-on €8.939

€5.695

€5.895

755 B Eco
€6.687

755 B eco BMS 
€7.323

€4.450

€4.795



BMS (Battery Management System): De ingebouwde acculader voorkomt dat de accu volledig ontlaadt 
en controleert daarbij nauwkeurig het laadproces. Resultaat: een langere levensduur van uw accu’s.

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
• Herlader

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
• Herlader

TASKI swingo 755 B Power 
Li-on
Schrobzuigmachine op lithium 
batterijen (50 of 100 Ah) met 
externe lader, wielaandrijving en 
waterbesparingstechnologie, geschikt 
voor kleine tot middelgrote ruimten.
Inclusief:
• Lithiumbatterij 100-240 V, 50 of 

100 Ah (2 benodigd)
• Schrobborstel (nylon; normaal 

schrobben) of meeneemschijf
• Herlader

TASKI swingo 855 B Power 
Li-on
Schrobzuigmachine op lithium 
batterijen (50 of 100 Ah) met 
externe lader, wielaandrijving en 
waterbesparingstechnologie, geschikt 
voor kleine tot middelgrote ruimten.
Inclusief:
• Lithiumbatterij 100-240 V, 50 of 

100 Ah (2 benodigd)
• Schrobborstel (nylon; normaal 

schrobben) of meeneemschijf
• Herlader

755 B Power
€7.980

755 B BMS Power 
€8.760

€5.030

€5.550

855 B Power
€8.486

855 B BMS Power 
€9.319

€5.350

€5.995

755 B Power Li-on
€9.674 (50 Ah) /  
€11.799 (100 Ah)

755 B BMS Power Li-on
€10.376 (50 Ah)

€6.140 (50 Ah) / 
€7.495 (100 Ah)

€6.595 (50 Ah)

855 B Power Li-on
€10.181 (50 Ah) /  
€12.306 (100 Ah)

855 B BMS Power Li-on
€10.935 (50 Ah)

€6.395 (50 Ah) / 
€7.795 (100 Ah)

€6.795 (50 Ah)

Schrobzuigmachines



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)
• Herlader

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)

• Herlader

TASKI swingo 1255 B 
Power Li-on
Schrobzuigmachine op 
lithium batterijen (100 Ah) 
met wielaandrijving en 
waterbesparingstechnologie, 
geschikt voor middelgrote ruimten.
Inclusief:
• Lithiumbatterij 100-240 V, 100 

Ah (2 benodigd)
• Schrobborstel (nylon; normaal 

schrobben) of meeneemschijf
• Herlader

955 B Power
€9.289

955 B BMS Power
€10.292

€5.795

€6.495

1255 B Power
€10.581

1255 B BMS Power 
€11.573

€6.995

€7.695

1255 B Power Li-on
€13.688
€8.595

TASKI swingo 955 B 
Power Li-on
Schrobzuigmachine op 
lithium batterijen (50 of 100 
Ah) met wielaandrijving en 
waterbesparingstechnologie, 
geschikt voor middelgrote ruimten.
Inclusief:
• Lithiumbatterij 100-240 V, 50 of 

100 Ah (2 benodigd)
• Schrobborstel (nylon; normaal 

schrobben) of meeneemschijf
• Herlader

955 B Power Li-on
€10.984 (50 Ah) /  
€13.109  (100 Ah)

955 B BMS Power Li-on
€11.908 (50 Ah)

€6.950 (50 Ah) / 
€8.995 (100 Ah)

€7.495 (50 Ah)



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
• Herlader

Schrobzuigmachines

1255 B Power EBU
€11.022

1255 B BMS Power EBU 
€12.064

€7.395

€7.895

BMS (Battery Management System): De ingebouwde acculader voorkomt dat de accu volledig ontlaadt 
en controleert daarbij nauwkeurig het laadproces. Resultaat: een langere levensduur van uw accu’s.
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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

Werkbreedte (cm) 33.5 33.5 38 38 43 43 43 50 55 55 55

Zuigbreedte (cm) 35,5 35,5 55 55 69 69 69 69 80 80 80

Schoonwatertank (L) 2,9 2,6 10 10 20 40 40 40 40 60 60

Vuilwatertank (L) 2,9 2,9 10 10 20 40 40 40 40 60 60

Rijaandrijving - - - - - - • • • • •

Ingebouwde lader n.v.t • • • º º º º º º º
Waterbesparing (IntelliFlow) - - - - - - • • • • •

Elektrische borstelhef - - - - - - - - - - -

•= standaard    º = optioneel
 

Technische specificaties TASKI schrobzuigmachines



Twister vloerreinigingspad
Twister is een revolutionaire methode voor dagelijkse machinale reiniging van 
elk type vloer. Met miljarden microscopische diamantdeeltjes, reinigt en polijst 
de Twister pad de vloer zonder chemie. Het is een eenvoudige, kosten efficiënte 
en milieuvriendelijke methode voor professionele reiniging, met keer op keer 
verbazingwekkende resultaten.

Met Twister bereikt u:
• betere resultaten: o.a. door het gelijktijdig reinigen en polijsten; 
• kostenbesparing: tot wel 66% op verbruiksgoederen en o.a. door verminderd 

periodiek onderhoud;
• milieubesparing: door 100% chemiebesparing en 66% minder verbruik van 

vloerpads;
• veiligheid: schone vloeren zijn veilige vloeren zonder chemie gebruik van 

chemie;
• tevreden klanten: doordat de vloeren 365 dagen per jaar schoon en glanzend 

zijn.



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

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

€1.227
€850

€4.769
€2.705

Waterzuigers en tapijtreinigingsmachines



TASKI go

TASKI AERO 8 TASKI AERO 15 TASKI AERO 8 PLUS TASKI AERO 15 PLUS

TASKI jet 38
*16 stuks op een pallet.
**20 stuks op een pallet.

Stofzuigers

€154
€98

palletprijs €88**

€318
€195

palletprijs €180*

€214
€135

palletprijs €120**

€682
€450

€255
€160

palletprijs €145*

€274
€169

palletprijs €155*



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

TASKI AERO 
BP PLUS

AERO UP is een lichtgewicht lithium aangedreven 
stofzuiger met de nieuwste lithiumbatterij- en 
digitale motortechnologie. Geschikt voor zowel 
tapijten als harde vloeren. Staande stofzuigers 
staan bekend om hun goede ergonomie en hoge 
productiviteit. Rechte houding door de hoge greep, 
eenvoudig mee te nemen op een trolley, compact 
op te bergen in een (werk)kast en lichte bediening.

Maak nu kennis met de TASKI AERO Up met de 
speciale kennismakingsprijs!

AERO BP en AERO Up

BP E
€526

BP B Li-on
€602

€330

€370

€1.708
€1.055

€1033
€650

€617
€390

TASKI AERO UP

Nieuw



Rugsproeier

Rugsproeier BP15 Li-Ion
De TASKI BP15-rugsproeier bevat de nieuwste Li-
Ion-technologie om de flexibiliteit bij het werken te 
maximaliseren. Het is toepasbaar op verschillende 
gebieden waar sproeien belangrijk is. Met een 
looptijd van vier uur geeft het een lange operationele 
tijd. Het systeem wordt gebruiksklaar geleverd 
inclusief batterij en oplader. 

Nieuw

€625
€395



Stoomreiniger

TASKI SO4 TASKI SV4 TASKI SDV8

€1.540
€980

€2.503
€1.595

€4.644
€2.995





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 of diversey.nl



Deze actie loopt tot 1 december 2020. Inruil van een oude machine is mogelijk. Neem hiervoor contact op met uw Diversey accountmanager. Alle 
prijzen zijn exclusief TVA. Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud.

Uw TASKI machine dealer:

 taski.nl
www.diversey.nl
© 2020 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 86157 nl-NL 08/20

TASKI is een van de vier kernproductgroepen van Diversey.

Diversey is en blijft een pionier en facilitator voor het leven. We leveren voortdurend revolutionaire reiniging- en hygiënetechnologieën die volledig vertrouwen bieden aan professionals in al onze wereldwijde 
sectoren. Het hoofdkantoor van Diversey is gevestigd in Fort Mill, South Carolina, Verenigde Staten en het bedrijf heeft wereldwijd circa 8.800 mensen in dienst. De netto-omzet bedroeg ongeveer $ 2,7 miljard in 
2018.

TASKI de ultieme machine voor de schoonmaak. 
Voor meer informatie ga naar www.taski.com of volg ons op sociale media.


