
IntelliScrub 
A vanguarda na modularidade e flexibilidade

A nova gama ULTIMAXX apresenta a nova tecnologia IntelliScrub ecoeficiente para níveis dinâmicos 
de excelência de limpeza. Agora pode escolher entre plataformas de limpeza rotativas, cilíndricas ou 

mesmo orbitais. Com ULTIMAXX, existe uma configuração de máquina perfeita para si. 



A unidade rotativa simples ou dupla, para optar por disco ou escova, proporcionam 
possibilidades ilimitadas. A tecnologia de disco duplo (55 cm) proporciona alta 
produtividade em combinação com excelentes resultados de limpeza. O novo 
disco simples (43 / 50 cm) tem uma construção de engrenagem direta, melhorando 
significativamente a robustez e a longevidade. O disco duplo patenteado TASKI e o 
desenho offset tornam a limpeza perto da parede simples. Os decks rotativos aplicam 
bons níveis de pressão e têm baixas rotações por minuto para excelentes resultados de 
limpeza. As escovas estão disponíveis desde a versão macia até à abrasiva. Embora 
durem mais que discos, as escovas não oferecem a mesma área de superfície. Por 
conseguinte, os discos são a melhor escolha para superfícies planas e não porosas.
Há uma multiplicidade de escolhas no que respeita a discos de limpeza, desde os 
compósitos tradicionais aos discos de Diamante Twister. Os pavimentos devem ser 
sempre pré-varridos antes de serem esfregados com as autolavadoras, uma vez que 
estas não são concebidas para recolher detritos.

Escolha entre discos duplos para alta produtividade ou disco simples para flexibilidade e agilidade. As unidades de disco 
oferecem a mais ampla gama de soluções para todos os tipos de pavimentos e todos os ambientes. No entanto, para 
pavimentos irregulares ou pavimentos com altos níveis de detritos e solos, as unidades cilíndricas ou orbitais devem ser 
consideradas.

Uma escolha perfeita para ambientes industriais onde a sujidade é tipicamente mais elevada. Ideal para sectores
de fabrico, armazenagem e transporte ou onde a utilização de produtos químicos é proibida ou desaconselhada.

As unidades cilíndricas são adequadas para utilização em ambientes com pavimentos irregulares, onde há sujidades 
difíceis e mais detritos, tais como armazéns, transporte, processamento de alimentos e bebidas, instalações de fabrico e 
estacionamentos.

ULTIMAXX IntelliScrub
Disco Simples e Duplo  

ULTIMAXX IntelliScrub
Orbital 

ULTIMAXX IntelliScrub 
Escova Cilíndrica Dupla 

A unidade de lavagem orbital combina uma  pressão elevada sobre o pavimento 
com uma área de lavagem retangular que é microisolada a uma velocidade muito 
elevada. Ideal para chegar aos cantos, ao longo das arestas e noutras áreas de 
difícil acesso, as unidades orbitais estão disponíveis  com 50 e 60 cm de largura de 
trabalho. Utilize esta tecnologia com disco para maximizar a produtividade e poupar 
nos custos de mão de obra. Concebidos predominantemente para áreas muito sujas, 
os decks orbitais podem ser utilizados para remover acabamentos do pavimento 
sem produtos químicos. Tal como os decks rotativos, os decks orbitais requerem um 
varrimento prévio.

A nova escova de rolo duplo ultra robusta, disponível em 55 e 65 cm de largura de 
trabalho, varre e limpa numa única passagem. O depósito de sólidos recolhe todos 
os detritos soltos e pode ser despejado em segundos. Esta unidade de escovas 
estabelece um novo padrão para a limpeza em ambientes difíceis como superfícies de 
pavimento estruturadas como o betão. Com a eliminação completa do pré-varrimento é
 possível alcançar aumentos de eficiência até 30%. Ideal para grandes espaços 
abertos que podem ter pequenos detritos ou onde o varrimento prévio 
não é possível. As escovas cilíndricas têm uma rotação por minuto muito elevada 
que “sacode” a sujidade da superfície para um depósito de sólidos que segura os 
detritos evitando bloqueios. As escovas cilíndricas são adequadas para pavimentos 
perfilados, irregulares e ladrilhados com linhas de argamassa. À semelhança das 
monodiscos, as escovas vêm em muitas opções diferentes de filamentos, desde 
macios a abrasivos. Neste caso, não estão disponíveis discos. A maior vantagem das 
autolavadoras de rolo cilíndricas é que eliminam a necessidade de pré-varrimento, 
poupando o custo de um varrimento em separado e, em média, 30% em mão de obra.



Escolha a melhor configuração ULTIMAXX para satisfazer as suas necessidades a partir das 
nossas opções IntelliScrub.

Single disc 
(Disco Simples)

Double disc 
(Disco Duplo)

Orbital 
(Orbital)

Double roller brush 
(Escova Cilíndrica Dupla)

Método de Limpeza

Limpeza Diária com 
pré-varrimento

Limpeza Diária sem 
pré-varrimento

Limpeza de Sujidades 
Difíceis Decapagem

★★ ★ ★★ ★

Disc

★ ★ ★★ ★★

Orbital

★★ ★★ ★ O

Cylindrical

Tipo de pavimento

Cerámico Pedra 
macia

Pedra  
estruturada Vinílico Vinílico 

estruturado Linóleo Cimento

★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★

Disc

★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★★

Orbital

★★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★
Cylindrical

★Adequado / ★★ Preferencial / O Não indicado



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. 

IntelliScrub - Unidade Twister

A vanguarda na modularidade e flexibilidade

      Para mais informações, visite www.TASKI.com

www.taski.com
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A nova gama de discos rotativos simples e duplos TASKI ULTIMAXX tem 
uma configuração Twister totalmente integrada e otimizada. Com um toque 
de botão, a máquina ajusta diretamente a velocidade e a regulação da 
água para obter resultados perfeitos com Twister. Além disso, a gama 
ULTIMAXX é oferecida com uma unidade Twister especial com uma função 
de alta velocidade onde a limpeza e o polimento são combinados. Esta 
combinação permite trabalhar a uma velocidade padrão, mas atingir níveis 
de brilho no pavimento normalmente associados a métodos de polimento 
especializados. Agora, o aspeto do pavimento pode ser melhorado de 
forma eficiente e significativa dentro da sua limpeza de manutenção diária. 
Tudo com o premir de um botão, o botão Twister.


