
Soluções ULTIMAXX para uma melhor prevenção de 
infeções e segurança dos seus pacientes e público

Área da 
Saúde





Na TASKI empenhamo-nos para compreender 
as necessidades do seu negócio

Proteção da Marca

Sabe que um estabelecimento limpo e higiénico é altamente valorizado pelos seus pacientes 
e público. Criar um ambiente seguro e higiénico é fundamental para proteger o bem-estar 
dos seus pacientes e, ao mesmo tempo, salvaguardar a sua marca. Transforme a sua 
limpeza e obtenha um nível de higiene superior, mecanizando mais a limpeza dos 
pavimentos.

Experiência do Paciente

As primeiras impressões contam, por isso transforme o aspeto do pavimento nos quartos, 
alas e casas de banho dos pacientes. Com a TASKI os seus pacientes vão realmente 
notar a diferença. As autolavadoras ULTIMAXX não só oferecem padrões de higiene 
excecionais, como também são líderes na captação de água para garantir pavimentos  
mais seguros. Isto significa que terá mais tempo para se dedicar ao que realmente importa 
- cuidar dos seus pacientes.

Prevenção de Infeções

Na TASKI temos uma reputação de excelência tanto em resultados de limpeza como em 
ergonomia. Projetamos as nossas máquinas para serem fáceis de limpar e desinfetar. 
Características como o fácil acesso a tanques de recuperação, pontos de manutenção 
amarelos fáceis de limpar e sem necessidade de ferramentas extras, garantem uma 
maior frequência de limpeza e higiene superior. Somos conhecidos pelos nossos rodos 
patenteados, que proporcionam pavimentos mais limpos, mais secos e, portanto, mais 
seguros. A gama ULTIMAXX permite melhorar a qualidade do ar interior através dos 
filtros HEPA H13, opcionais.

Segurança das Pessoas

Sabemos que tem o dever de cuidar e melhorar a higiene, a qualidade do ar interior e garantir 
a segurança dos seus pavimentos. Na TASKI temos atenção aos detalhes para garantir que 
as nossas máquinas são ergonomicamente projetadas para o operador. As pegas ou 
volantes são totalmente ajustáveis para um conforto garantido. O painel intuitivo com ícones 
facilmente reconhecíveis significa uma menor necessidade de formação. Somos 
reconhecidos pelos nossos rodos patenteados. Ter uma melhor gestão da água significa 
menos paragens, mais eficiência e sobretudo menos riscos de acidentes.

Controlo de Custos 

As máquinas TASKI são concebidas para se pagarem rapidamente, pois sabemos que o 
Custo Total de Propriedade é mais importante para si do que o simples preço de compra. As 
Soluções TASKI permitem que o seu investimento rentabilizar mais, reduzir o custo total de 
propriedade e proporcionar um melhor ROI. Para uma maior tranquilidade, opte por um dos 
nossos pacotes combinados de financiamento e serviços para custos mensais fixos de 1 a 5 
anos. Proteja os teus ativos com os Serviços TASKI para reduzir o tempo de inatividade, 
prolongar o tempo de vida útil e melhorar o valor residual. As nossas abrangentes 
verificações de serviço irão garantir que a sua frota de máquinas está sempre apta para 
utilização, pronta e segura.



A força máxima da TASKI

Apresentamos a nova gama de autolavadoras 
ULTIMAXX, a próxima geração de máquinas 
de limpeza ULTIMATE. 

Estas máquinas estabelecem uma nova referência em 
conceção, construção e desempenho. A tecnologia integrada 
de escovas modulares e um novo conjunto de características 
proporcionam resultados de excelência.
As máquinas TASKI ULTIMAXX permitem à sua organização, 
aumentar a eficiência, reduzir custos e melhorar os 
resultados de limpeza.
Melhor, mais forte e mais inteligente.
FLEXIBILIDADE EXTREMA, MÁXIMA PRODUTIVIDADE

A nova gama TASKI ULTIMAXX oferece uma 
vasta gama de possibilidades para satisfazer 
as mais altas expectativas.
Um novo nível de modularidade que permite personalizar a 
máquina para o processo de limpeza pretendido com a 
seleção flexível da largura de trabalho e dos decks de 
escovas.
Decks de escovas: Disco Simples | Disco Duplo | Disco 
Duplo TWISTER PLUS | Escova Cilíndrica Dupla com 
depósito de detritos | Orbital Retangular.

DISCO SIMPLES

A unidade de disco simples 
tem uma construção de 
engrenagem direta, 
melhorando 
significativamente a duração 
de utilização, combinada com 
uma perfeita distribuição de 
água para elevados padrões 
de limpeza.

DISCO DUPLOS

A tecnologia de disco duplo 
permite uma alta 
produtividade combinada com 
excelentes resultados de 
limpeza. O disco duplo 
patenteado TASKI e o 
desenho offset tornam a 
limpeza perto da parede 
simples. Também disponível 
na versão TWISTER.

ORBITAL

Limpeza em profundidade e 
decapagem facilitadas pela 
tecnologia da unidade orbital, 
robustamente concebida para 
minimizar a vibração. 
Combinado com os discos 
TWISTER, a unidade orbital 
torna-se uma opção 
polivalente e sem produtos 
químicos.

ESCOVA CILÍNDRICA 
DUPLA com depósito de 
detritos

A nova escova de rolo dupla 
ultra robusta, varre e limpa 
numa única passagem, 
reduzindo a necessidade de 
pré-varrimento em pavimentos 
estruturados.



Características personalizadas 
focadas no seu negócio. 
Os nossos clientes conduzem o nosso negócio, fazem parte do 
nosso sucesso. Os produtos TASKI são desenvolvidos com o 
mais alto padrão de qualidade dos seus componentes e são 
concebidos para durar.

Soluções inteligentes para as suas necessidades.

IntelliZone
Defina a sua aplicação de limpeza para áreas onde um cuidado especial é 
fundamental. A programação de parâmetros pode ser feita em poucos minutos e 
os acessos podem também ser protegidos. O IntelliZone será exibido diretamente 
no menu principal do ecrã táctil. 

IntelliTouch
O novo sistema TASKI IntelliTouch é uma interface multitáctil que permite uma 
operação de lavagem avançada, mostrando elementos chave como velocidade e 
área limpa. A interface pode ser personalizada para ter as funções principais 
diretamente acessíveis e os programas de limpeza podem ser pré-definidos; com 
apenas um toque pode selecionar as definições certas. A ilustração da informação 
codificada por cores garante que o utilizador está sempre em pleno controlo. 

IntelliBac
Para cuidar e proteger as pessoas, a TASKI oferece uma gama de autolavadoras 
ULTIMAXX numa versão especial IntelliBac, onde o material do tanque de plástico 
tem um efeito antibacteriano no interior e exterior da máquina.  

IntelliKey
O novo sistema IntelliKey utiliza a tecnologia NFC e os direitos de acesso dos 
utilizadores podem ser pré-definidos, protegendo a máquina contra o uso indevido. 

IntelliTrail 2.0 & IntelliPredict
O IntelliTrail permite a comunicação bidirecional para serviços Cloud. O sistema de 
telemetria integrado está diretamente conectado aos seus dispositivos e a um 
novo nível de assistência pró-ativa que irá proporcionar uma garantia de tempo de 
funcionamento superior.  
• Serviço remoto
• Gestão de baterias

• Histórico completo de serviço
• Serviço preditivo

Pontos de manutenção amarelos
A TASKI foi a primeira a introduzir pontos de manutenção amarelos. Fáceis de 
reconhecer pelos operadores, ajudam a assegurar a correta manutenção e 
limpeza das máquinas. Quando limpos regularmente, reduzem coletivamente 
as visitas de manutenção até 50%. Água limpa: evita bloqueios no fluxo de 
água. Rodo: mecanismo amarelo de clique sem ferramentas para fácil 
remoção. Filtro de solução de recolha: filtra os detritos maiores para reduzir 
bloqueios. Filtro do ar: prolonga a vida útil do motor de aspiração.

Filtros HEPA
Os filtros HEPA H13 garantem uma filtragem do ar superior, removendo 99,95% 
de todas as partículas maiores que 0,3 μm (micron). Capturam partículas e 
poluentes como o pólen e até mesmo microrganismos, como esporos bacterianos 
e fúngicos. São adequados para áreas de alto risco, garantindo uma qualidade do 
ar superior.

Tecnologia patenteada Whisper
A tecnologia patenteada Whisper vem incluída de origem para garantir uma 
poderosa operação ultrassilenciosa. Este sistema de fluxo de ar único garante 
uma sucção otimizada e imediata absorção de ruídos. A operação é 
extremamente silenciosa com 63db(A) e com o modo ECO pode atingir até 
60db(A). Desta forma, as perturbações causadas aos pacientes são mínimas.



Experiência do Paciente

Pessoas & Segurança 

Proteção da Marca

Controlo de Custos

Proteção de Infeções

1. Patente Whisper - motores de baixo ruído minimizam a perturbação dos pacientes sem perda de 
desempenho.

2. Modo Eco - ajuste de baixo ruído e poupança de energia. Minimiza também a perturbação dos pacientes.

3. IntelliFlow - distribuição segura da água = reduz o risco de acidentes.

4. Filtro HEPA - os eficientes filtros de partículas H13 melhoram a qualidade do ar interior, especialmente 
importante para pacientes de alto risco.

5. IntelliBac - material do tanque de plástico com efeito antibacteriano que reduz a proliferação de 
microrganismos e de contaminações cruzadas.

6. Limpeza de excelência - maior pressão na limpeza, mais sujidade removida. Mais água removida para uma 
limpeza visível, pavimentos mais seguros e mais higiénicos.

1. IntelliKey- tecnologia inteligente NFC. Apenas para utilizadores autorizados. À prova de uso indevido.

2. IntelliTouch/IntelliZone - ecrã táctil interativo. Os menus de ajuda dão apoio direto para uma utilização segura.

3. IntelliFlow - distribuição segura da água = reduz o risco de acidentes.

4. IntelliDose - doseamento seguro de produtos = sem exposição a químicos.

5. IntelliBac - material do tanque de plástico com efeito antibacteriano que reduz a proliferação de 
microrganismos e de contaminações cruzadas.

6. Filtros HEPA - os eficientes filtros de partículas H13 melhoram a qualidade do ar interior, especialmente 
importante para pacientes de alto risco.

1. IntelliKey- tecnologia inteligente NFC. Apenas para utilizadores autorizados. À prova de uso indevido.

2. IntelliTouch/IntelliZone - ecrã táctil interativo. Os menus de ajuda dão apoio direto para uma utilização segura.

3. IntelliTrail - telemetria de última geração e ecossistema digital impulsionado pela conectividade. Supervisão 
24 horas por dia, 7 dias por semana de toda a sua frota. Gestão completa de ativos.

4. IntelliDose - doseamento seguro de produtos = sem exposição a químicos.

5.Modo Twister - com um toque num botão, a máquina ajusta diretamente a velocidade e a regulação da água 
para obter resultados perfeitos. Simples e seguro.

6.Filtros HEPA - os eficientes filtros de partículas H13 melhoram a qualidade do ar interior, especialmente 
importante para pacientes de alto risco.

1. IntelliTrail - melhore a produtividade, poupe na mão de obra, otimize o seu parque de máquinas.

2. IntelliPredict - tecnologia eletrónica de última geração, conectado a todas as peças eletrónicas, permite um 
controlo total, facilitando um serviço remoto a baixo custo.

3. IntelliDose - dosagem precisa do produto químico. 0% desperdício. 90% redução da embalagem.

4. Modo Twister - limpeza numa só passagem. Redução do tempo de operação e de produtos químicos.

5. IntelliPower - carregamento rápido, maior alcance na operação, melhoria da vida útil. Ligar e trabalhar. Com 
IntelliPower a máquina está sempre pronta.

6. IntelliScrub - permite ajustar de forma dinâmica a pressão das escovas, aumentando o tempo de duração 
da bateria até mais 30%.

1. IntelliBac - material do tanque de plástico com efeito antibacteriano que reduz a proliferação de 
microrganismos e de contaminações cruzadas.

2. Filtro HEPA - os eficientes filtros de partículas H13 melhoram a qualidade do ar interior, especialmente 
importante para pacientes de alto risco.

3. Desenho do tanque - tanques concebidos para serem mais fáceis de limpar, manter e desinfetar.

4. IntelliDose - doseamento preciso de produto químico para resultados perfeitos de limpeza e higiene superior.

5. Pontos de manutenção amarelos - codificados por cores, torna fácil a identificação dos pontos críticos de 
manutenção.

6. IntelliTrail - telemetria de última geração e ecossistema digital impulsionado pela conectividade.



As autolavadoras ULTIMAXX têm muitas Soluções Inteligentes. Observe o seu interior e 
encontrará tecnologias, patentes, designs e engenharia inteligente, tudo com o objetivo de 
solucionar os desafios que enfrenta. 



www.taski.com
Todos os logótipos e marcas registadas são propriedade da Diversey, Inc. © 2021 Diversey, Inc, ou estão licenciados à Diversey, Inc. 
Todos os direitos são reservados. 90756-LIT master (21/291)

TASKI é uma das quatro principais áreas de negócio da Diversey

TASKI The ULTIMATE Cleaning Machines
Para mais informações visite www.taski.com ou siga-nos nas redes sociais. 




