
TASKI® swingo 
755 B

Batteridriven kombiskurmaskin för hårda golv

Unika fördelar
• Smidighet och hög prestanda
• Perfekt skurning och uppsugning
• Pålitlighet och hållbarhet
• Enkelhet och lätt skötsel

Perfekt kombination av smidighet och hög prestanda
TASKI swingo 755 B är en smidig maskin som är mycket lätt att köra. 
Med sitt dubbelaxelsystem kan maskinen vända på stället, vilket gör den 
lättkörd på mycket trånga eller möblerade ytor. Den stora renvattentanken 
rymmer hela 40 liter, vilket minskar antalet tidsödande tankningsstopp 
under körningen.

Perfekt skurning och uppsugning
Den patenterade borstupphängningen gör att borsten följer golvets 
ojämnheter och ger ett till nästintill jämnt tryck över hela arbetsbredden. 
Avverkningen blir således utmärkt. Det patenterade V-formade 
sugmunstycket säkerställer perfekt uppsugning av smutsvattnet. 
Tack vare det beprövade 3-hjulssystemet behövs ingen justering av 
munstycket.

Pålitlighet och hållbarhet
Användning av hightech-material och long life-komponenter ökar 
maskinens livslängd och minimerar kostnaderna för service och 
reparationer.

Enkelhet och lätt skötsel
Alla delar som kräver dagligt underhåll är gulmarkerade och lätta att 
ta bort utan verktyg. Instrumentpanelen är självförklarande och visar 
relevant information. Dessa egenskaper säkerställer driftsäkerhet och 
kräver inte mycket utbildning av föraren.
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TASKI® swingo 755 B
Tekniska Data

Teoretisk kapacitet 1290/1935 m²/h Mått (LxBxH)  116x47.5x119.5cm

Arbetsbredd 43 cm Vändradie 1.12 m

Bredd sugskrapa 69 cm Borstsystem 1 x 43 cm

Renvattentank 40 l Borsttryck 40/43 kg

Smutsvattentank 40 l Hastighet              3.0 /4.5 km/h

Strömförbrukning 900 W Längd laddarkabel          3 m

Spänning 24 V Ljudnivå           <64 (<60) dB(A)

Batterikapacitet 50-76 Ah/C5 Skyddsklass (BMS/icke-BMS)         I/III

Drifttid 2 h Godkännanden      CE/CB Test cert.

Vikt körklar maskin (Eco/Power) 145/170 kg

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

Modell Artikelnummer

TASKI swingo 755 B Economy BMS 7516825

TASKI swingo 755 B Power BMS 7516826

Tillbehör Artikelnummer

Rondellhållare (harpungrepp), 43 cm 7510829

Skurborste standard, 43 cm 8504750

Skurborste mjuk (betong), 43 cm 8504800

Skurborste nylongrit, 43 cm 8504780

TASKI IntelliDose för swingo 755/855/1255 7517125

Olika typer av rondeller Se ordinarie prislista

Tillkommande batteri Artikelnummer

Batteri 76 A (åtgår 2 st) 7520152

Batteri 50 A (åtgår 2 st) 8505540

Egenskaper

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

Wheel Drive (WD): Hastigheten som kan varieras framåt (upp till 4,5 km/h) och bakåt (upp till 3 km/h) säkerställer ergonomisk och bekväm 
körning, vilket ökar avverkningsgraden jämfört med en borstdriven maskin.

IntelliFlow: Med det patenterade IntelliFlow-systemet doseras exakt rätt mängd reng öringslösning på golvet, i förhållande till hur 
fort maskinen körs framåt. I tvära svängar och på trånga ytor saktar man ner och därför doserar systemet mindre. Detta leder till att 
förbrukningen av kem och vatten minskar med 30-50% och tidsödande tömnings-/tankningsstopp reduceras. Dessutom förhindrar 
IntelliFlow att vatten lämnas i svängar och vändningar.


