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Головні зміни у 2017: 
• нові класи енергоефективності: A+++, A++ та A+             -> TASKI AERO   A+ 
• обмеження рівня використання потужності до макс. 900 W  -> TASKI AERO   585 W 
• обмеження рівня шуму 80 dB      -> TASKI AERO   66 dB 
• мінімальний час життя двигуна 500 год     -> TASKI AERO   1100 год 
 
 

 

Розпорядження UE 665/2013 (етикетка Eco) 



Розпорядження UE 665/2013  

(етикетка Eco) 

• Етикетка Eco розміщена на видному місці (стосується: 
тендерів, демонстрацій, презентацій); 

• Інформаційні матеріали повинні містити дані про клас 
електричної ефективності / етикетка Eco; 

 Приклад етикетки Eco 



Клас енергетичної ефективності 
Найважливішим для досягнення 
гарного рівня енергетичної 
ефективності є зменшення 
показнику використання 
потужності. 

Клас ремісії пилу 
Чистота повітря, що виходить з 
пилососу дуже важлива, особливо 
для алергиків. 

 
 
 

Чистота килимів 
Високий клас збирання пилу 
зменшує ризик алергії.  

 
 
 

Середньорічне споживання енергії 
Для розрахунку прийнято середнє 
домоволодіння з пл. 87 m2, що 
пилососимо 50 раз на рік. Фактична 
вартість залежить від частоти 
використання пристрою. 
 
 
 
Рівень шуму 

 
 
 

Чистота твердої підлоги 
Швидкість усування бруду з 
щілин між плиткою та 
дерев’яних поверхонь. 

 
 
 

Як читати етикетку Eco? 



TASKI AERO 

Нові, супер продуктивні  

та ультра тихі пилососи 

для сухого прибирання! 



Пропозиція пилососів для сухого прибирання 
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Базова пропозиція  

TASKI go 

Пропозиція Premium 

TASKI AERO 

 
 

• Доступна одна модель 

пилососу, сірого кольору для 

відмінності виду пропозиції; 

• Малобюджетний продукт, тому 

не пропонуємо пакети 

запчастин та сервіс; 

• Короткий список аксесуарів та 

один вид мішку (одинарний 

паперовий) без опції фільтра 

HEPA; 

 

Ц
ін

а 

Продуктивність / пропозиція  

 

• 4 компактних пилососи, різного розміру та 

конфігурації; 

• Ультра тихі з найефективнішим енергетичним 

класом; 

• Продуктивне та ефективне рішення; 

• Доступна пропозиція запасних частин та сервіс;  

• Широка лінійка аксесуарів, мішків, додаткова 

можливість монтажу фільтру HEPA; 
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TASKI AERO – моделі пилососів 



TASKI AERO 8/15 

Кабель живлення (12,5 m) 

намотується вручну 

Механічний датчик 

наповнення мішку 

 

Вмикання/вимикання 

пилососу ногою 

Захист кабелю живлення 

Касета для фільтру  

(опція: фільтр HEPA) 

Вбудовані аксесуари  

(у моделях: AERO 15) 

Замикання кліпсами 

10 



TASKI AERO 8/15 PLUS 

Вбудована система 

змотування кабелю живлення 

(12,5 m) 

Механічний датчик 

наповнення мішку 

Перемикач  роботи Eco 

Гніздо живлення 

вмикання\вимикання 

ногою 

Захист кабелю живлення 

Касета для фільтру (опція: 

фільтр HEPA) 

Вбудовані аксесуари  

(для моделі: AERO 15 Plus) 

Замикання кліпсою 
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Датчик напов. мішку 

Телескопічна труба 

Шланг всмокт. 2,2 m 

Насадка всмокт. Premium 

Флізелінові мішки 

TASKI AERO 15 
бак 15L, без системи 

змотування кабелю 
 
 
 

Датчик напов. мішку 

Телескопічна труба 

Шланг всмокт. 2,2 m 

Насадка всмокт. Premium 

Вбудовані аксесуари 

Флізелінові мішки 

TASKI AERO 8 PLUS 
бак 13L, з системою 

змотування кабелю 

 

TASKI AERO 15 PLUS 

бак 15L, з системою 

змотування кабелю 

 
Система змот. кабелю 

Перемикач Eco 

Датчик напов. мішку 

Телескопічна труба 

Шланг всмокт. 2,2 m 

Насадка всмокт. Premium 

Флізелінові мішки 

Дві позиції зберігання 

Гніздо живлення 

Система змот. кабелю 

Перемикач Eco 

Датчик напов. мішку 

Телескопічна труба 

Шланг всмокт. 2,2 m 

Насадка всмокт. Premium 

Вбудовані аксесуари 

Флізелінові мішки 

Дві позиції зберігання 

Гніздо живлення 

TASKI AERO 8 
бак 13L, без системи 

змотування кабелю 



Унікальне поєднання сучасних 

конструкторських рішень 

Запаптентована 

технологія зменшення 

шуму TASKI 
 

Вбудована система 

змотування кабелю 

живлення 
 

Найбільш ефективний та 

продуктивний на ринку 
 

Режим роботи Eco 
 
 

Датчик наповнення мішку 
 



Запатентована технологія 

зменшення шуму TASKI 

Новий спосіб припливу повітря з 

технологією зменшення шуму 

Виняткова продуктивність та 

ультра тиха робота 



Сучасні конструкторські 

рішення 



Продуктивність базується на новому, 

ефективному способі припливу повітря 

Супер продуктивний двигун 

потужністтю 585W  та 

спеціальна турбіна 

Продуктивний двигун 

Сучасна, округла будова 

збільшує силу всмоктування 

Вентиляція 

Збільшення ефективності через 

оптимізований приплив повітря та 

зменшення опору 

Фільтрація вихідного 

повітря 

Нова, оптимізована система 

припливу повітря зменшує 

рівень використання енергії та 

збільшує силу всмоктування (усі 

з’єднання  герметично заклеєні) 

Вдосконалена система 

припливу повітря 

Збільшений рівень збирання 

забруднень через застосування 

нових принципів 

Насадка 



Маленькі деталі, велика 

різниця 
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Ультра тиха робота 

53  

dB(A) 
 

50 dB(A) – в моделях 

опція вибору режиму роботи 

Eco 

Пилосос, фен, перфоратор, гроза 



Просте 
обслуговування 
на кожному 
етапі 



Спеціальна конфігурація візків 
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Широка пропозиція запасних  

частин 

Різноманітні аксесуари 
 

+ + + 

TASKI AERO – додаткове 

обладнення 



TASKI AERO – властивості 
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Первага пилососу Вигода для клієнта 

53dB(A)  запатент. технол. зменш. шуму 

двигун потужністтю 585 W 

довге життя двигуна, понад 1000год 

система змотування кабелю живлення 

ефективний спосіб припливу повітря 

Датчик наповнення мішку 

Низький рівень шуму під час роботи 

Економія енергії та менші викиди CO2 

Довгий термін використання приладу 

Просте та швидке змотування кабелю (екон. часу) 

Досконалі результати чищення 

Видима інформація, без необхідності перевірки мішку 

= інноваційні рішення для збільшення 

ефективності та продуктивності праці 

Режим роботи Eco 
Зменшення рівня шуму та менше використання 

енергії (фінансова економія)  

oraz mniejsze zużycie energii (oszczędności finansowe) 

Компактна будова з 2 

опціями/позиціями зберігання 

Збільшення площі зберігання 

* 

* 

* 

* Використовується в моделях: 

TASKI AERO 8 Plus  

та TASKI AERO 15 Plus! 



Сервіс, гарантія, запасні частини 

 

• 12 місяців гарантійний термін; 

• Сервісне обслуговування під час гарантії та після її закінчення; 

• Доступний широкий асортимент запасних частин; 

• Доступність запчастин протягом 10 років після прийняття 

рішення про виведення їх з продажу; 

• Каталог запасних частин з візуалізацією окремих SKU; 
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Numer SKU Opis EAN code Konfiguracja Status w systemie SAP 

7524247   TASKI AERO 8 7615400223275   пилосос готовий до роботи SKU актуальний 

7524248   TASKI AERO 15 7615400223282   пилосос готовий до роботи SKU актуальний 

7524249   TASKI AERO 8 PLUS 7615400223299   пилосос готовий до роботи SKU актуальний 

7524250   TASKI AERO 15 PLUS 7615400223305   пилосос готовий до роботи SKU актуальний 

TASKI AERO – номера SKU 



TASKI AERO - конфігурація 

24 

TASKI AERO 

Пилосос  Так 

Мішок флізеліновий (1 шт.) Так 

Труба металічна телескоп. (1 шт.) Так 

Ручка пластикова (1 шт.) Так 

Насадка преміум (1 шт.) Так 

Шланг (1 шт.) Так 

Тканина фільтраційна (1 шт.) Так 

Касета для фільтру (1 шт.) Так 

Комплект насадок (1 компл.) так, у моделях  
15/15 PLUS 

фільтр 

Мішок флізеліновий 

Тканина фільтраційна 

Комплект аксесуарів (32 mm) 

 AERO 15/15 Plus 



• З 2018 року пилососи 

доставляються у картонній  

коробці з графікою TASKI AERO; 

 

 

TASKI AERO – пакування 
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• Пилососи поставляються в одній 

картонній коробці 
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TASKI AERO 8 

 

 20 шт на палеті 

 4 шт в ряду 

 5 рядів 

 

 

 

 

TASKI AERO 8 Plus, 15, 15 Plus 

 

• 16 шт на палеті 

• 4 шт в ряду 

• 4 ряда 

TASKI AERO – палетні поставки 



BSC (прибираючі компанії) 

Готелі та об’єкти здоров’я 

Сектори 

ринку 

 Висока ефективність у поєднанні з 

низьким рівнем шуму, що не впливає на 

комфорт сторонніх осіб, пацієнтів; 

 Можливість застосування фільтра HEPA 

(найвищого рівня фільтрації) в усіх 

моделях пилососів; 

 Фінансова економія та швидке виконання 

роботи завдяки системі змотування 

кабелю та 2-х позицій зберігання 

 Ультра тихі пилососи, можна 

використовувати на кожному 

об’єкті та у любий час; 

 Довгий термін служби приладу 

зменшує загальні витрати 

покупки та експлуатації; 

 Технічний сервіс TASKI; 

 Широкий вибір аксесуарів та 

спеціальні конфігурації візків 

 Місця загального користування 
 Висока ефективність у поєднанні з низьким рівнем 

шуму для комфорту сторонніх осіб 

 Фінансова економія та швидше виконання роботи 

завдяки режиму роботи ECO та зберігання у 2-х 

позиціях. 

 Можливість застосування фільтра HEPA (найвищого 

рівня фільтрації) в усіх моделях пилососів; 

 Довгий термін служби приладу; 
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TASKI AERO – пропозиція для …. 



TASKI vento 8S TASKI vento 15S TASKI AERO 8 TASKI AERO 15 TASKI AERO 8 
PLUS 

TASKI AERO 15 
PLUS 

Ємність бака (л) 16 26 13 15 13 15 

Заповнення мішку (л) 5,9 9,9 5 8 5 8 

Вид мішку (папір/флізелін) обидва  обидва  обидва  обидва  обидва  обидва  

Номін. викор.енергії Вт 1000 1000 585 585 585/295 585/295 

Вага (kг) 6 8 6,4 7,3 7,7 8,0 

Рівень шуму запов. db(A) 70 70 53 53 50/53 50/53 

Розміри (мм) 420x390x340 420x390x480 424x313x353 426x313x390 426x313x388 426x313x425 

Pівень шуму dB 75 76 66 63 63/60 62/59 

Сила всмоктування (kPa) 22 22 17,4 17,4 17,4 17,4 

Mакс. приплив повіт(л/сеk.) 31 31 33 33 33 33 

Відстань досяжності (m) 13 13 16 16 16 16 

Довжина кабелю (m) 10 10 12,5 12,5 12,5 12,5 

Довжина шлангу (m) 2 2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Труба  Метал           
(3 част) 

Метал               
(3 част) 

Металічна 
(телескопічна) 

Металічна 
(телескопічна) 

Металічна 
(телескопічна) 

Металічна 
(телескопічна) 

Фільтр HEPA ні тaк так так так так 
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Конкуренція  
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TASKI AERO – матриця конкуренції 



12/1 eco! efficiency 
 
 

Викор. енергії:   750 W 

Pівень шуму:        71 dB 

Система змотув. кабелю: ні 

Режим Eco:   ні 

Датчик напов. мішку:  ні 

Kлас енергоефективн.:  A 

Чистота кил/підл. тверд:  D/C 

Oчікувана ціна*:              11199грн 
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Henry Professional HVR240 
 
 

Викор. енергії:   620 W 

Pівень шуму:   72 dB 

Система змотув. кабелю: так 

Режим Eco:   так 

Датчик напов. мішку:  ні 

Kлас енергоефективн.:  A 

Чистота кил/підл. тверд:  C/C 

Oчікувана ціна*:                7700 грн 

 

 

 

VP600 STD 3 EU 

 
 

Викор. енергії:  800 W 

Pівень шуму:   66 dB 

Система змотув. кабелю: так 

Режим Eco:   так 

Датчик напов. мішку:   ні 

Kлас енергоефективн.:  A 

Чистота кил/підл. тверд:  E/B 

Oчікувана ціна*:  11900грн 

 

 

TASKI AERO 15 P Plus 
 
 

Викор. енергії:  585 W 

Pівень шуму:  64 dB 

Система змотув. кабелю:  так  

Режим Eco:  так 

Датчик напов. мішку: так 

Kлас енергоефективн.: A+ 

Чистота кил/підл. тверд:  D/C 

Oчікувана ціна*:              9500грн  

 

 

TASKI AERO – аналіз конкурентів 


