TASKI® swingo 455 B och 455 E
Kompakt kombiskurmaskin

Fördelar





Brett användningsområde
Överlägsen skur- och sugförmåga
Lätt att köra
Pålitlighet och kvalitet

Brett använingsområde
Tack vare sin kompakta storlek och ett ergonomiskt utformat körhandtag kan
TASKI swingo 455 rengöra i en mängd olika miljöer.
Maskinen är lämplig för både små/trånga och även lite större ytor såsom
mindre butiker, kök och skolor. Det ställbara handtaget gör att du med lätthet
kommer åt längs väggar och under bord. Den är även utrustad med ett dubbel
axlat länkhjul som gör att maskinen vänder på sin egen axel och det gör den
lätt manövrerad.

Överlägsen rengörings- och sugförmåga
Den nya patenterade V-formade sugskrapan suger absolut torrt även i
svängarna och klarar de flesta typer av golv även om golvet är ojämnt
eller strukturerat.
Tack vare 3-hjuls-konceptet är justering av sugskrapan inte längre nödvändig.
Maskinen är utrustad med direktsug vilket reducerar behovet av förmoppning.
Borst-/ rondellupphängningen är konstruerad så att borsten/ rondellen följer
golvets alla ojämnheter.

Enkel & säker
TASKI swingo 455 är enkel att använda och hålla ren. Med sin självförklarande
instrumentpanel och dess gula skötselpunkter för dagligt underhåll reducerar
behovet av förarutbildning till ett minimum. Dessutom kan smutsvattentanken
lyftas bort och tömmas direkt i en utslagsvask eller om så önskas även i brun med
ett enkelt handgrepp.

Pålitlig och robust
TASKI swingo 455 är mycket robust och slitstark. Maskinen är konstruerad
för att tåla mycket tuffa rengöringsuppgifter. Genom användningen av
högteknologiskt material i samtliga komponenter ökar maskinens livslängd
och samtidigt minimeras service- och reparationskostnader.
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TASKI swingo 455 B och 455 E Beskrivning

Teknisk data
Beskrivning

TASKI swingo 455 B

TASKI swingo 455 E

Teoretisk kapacitet

1290 m2/h

1290 m2/h

Arbetsbredd

43 cm

43 cm

Sugskrapsbredd

69 cm

69 cm

Renvattentank/ smutsvattentank

22 l/25 l

22 l/25 l

Strömstyrka

24 V

230-240 V/50 Hz

Drifttid

2 tim

(elanslutning)

Vikt körklar maskin

120 kg

90 kg

Mått (L x B x H) (endast maskinen)

110 x 48 x 92 cm

110 x 48 x 92 cm

Borsttryck

32 kg

25 kg

Ljudnivå

68 dB(A) (med Eco-Mode 63 dB(A)

68 dB(A)

Kabellängd

(batteri)

25 m

Produktdata
Modell

Art. nr.

TASKI swingo 455 B

7518366

TASKI swingo 455 B BMS

7518368

TASKI swingo 455 E

7518535

BMS = Battery Management System

Tillbehör
Beskrivning

Art. nr.

Rondellhållare (harpun grepp) 43 cm

7510829

Skurborste standard, 43 cm

8504750

Skurborste mjuk (betong), 43 cm

8504800

Skurborste nylongrit, 43cm

8504780

Olika typer av rodeller

Se ordinarie prislista
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