
TASKI®  
swingo 350 B 
och 350 E

Ultrakompakt kombiskurmaskin

Unika fördelar
• Bekväm åtkomst i trånga utrymmen
• Rengör och torkar effektivt
• Säkerhet och enkelhet
• Tillförlitlig och hållbar

Bekväm åtkomst i trånga utrymmen
Tack vare sin låga höjd och det fällbara handtaget kommer maskinen 
lätt åt under låg inredning såsom bord och hyllor. Borstvalsen som är 
förskjuten i sidled tillåter rengöring intill socklar och i hörn. Det manuellt 
fällbara torkarbladet framför borstvalsen skrapar effektivt med sig 
smutsvattnet även när man backar med maskinen.

Effektivt rent och torrt
Jämfört med manuell rengöring ger maskinen ett väsentligt bättre, mer 
hygieniskt och jämnare rengöringsresultat. Allt detta åstadkommer 
maskinen tack vare sin optimerade skurfunktion i kombination med den 
innovativa, V-formade sugskrapan som suger helt torrt även på ojämna 
och kraftigt strukturerade golv.

Säkerhet och enkelhet
TASKI swingo 350 efterlämnar ett perfekt torrt golv, vilket reducerar 
risken för halkolyckor p.g.a. blöta golv till ett minimum. Maskinen är 
således den perfekta lösningen för städning under dagtid även på 
högtrafikerade ytor. Det ergonomiskt utformade handtaget är justerbart 
i höjdled och minimerar risken för klämskador – användningen blir säker 
och bekväm. 

Tillförlitlig och hållbar
Maskinen är mycket robust och hållbar och klarar av många krävande 
miljöer, vilket gör den till en av de mest pålitliga maskinerna på 
marknaden idag.
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TASKI® swingo 350 B och 350 E

Teknisk data TASKI swingo 350 B TASKI swingo 350 E

Teoretisk kapacitet 1140 m2/h 1140 m2/h

Arbetsbredd 38 cm 38 cm

Bredd sugskrapa 55 cm 55 cm

Renvattentank/smutsvattentank 10 L/10 L 10 L /10 L

Strömstyrka 24 V 220-240 V / 50-60 Hz

Batterikapacitet 25 Ah/C5 - > 1 tim N/A                

Vikt, körklar 67 kg 46 kg

Mått (LxBxH) 79 x 45 x 43 cm 79 x 45 x 43 cm

Borsttryck (max) 17 kg 22 kg

Ljudnivå <70 dB(A) <70 dB(A)

Kabellängd N/A 25 m        

Ovanstående data är typiska för normal produktion och skall inte tolkas som en specifikation.

Modell Artikelnummer

TASKI swingo 350 B BMS 7516860

TASKI swingo 350 E 7518528

Tillbehör/Tillval Artikelnummer

Batteri till TASKI swingo 350 B (12 V 25 Ah) 7516868

Borstvals, standard, 38 cm 7516863

Borstvals, hård, 38 cm 7516864

Borstvals, microfiber, 38 cm 7518532

Egenskaper 

Borst- och sugenheten: Borsten och sugskrapan kan enkelt tas bort för rengöring. Sugbladen kan även bytas ut med några enkla handgrepp 
utan verktyg.

Battery Management System (BMS): Batteriladdaren som är inbyggd i maskinen förhindrar djupurladdning och säkerställer rätt 
laddningsprocess. Batteriets livslängd ökar.

Vattenflöde: Vattenflödet kan enkelt ställas in på kontrollpanelen efter behov.

Handtaget: Körhandtaget är ergonomiskt utformat. Det är justerbart i höjd och kan vara “flytande” eller låsas i fast läge för bäst

arbetsställning.


