TASKI® swingo
1255 B

Batteridriven kombimaskin för
rengöring på hårda golv
TASKI swingo 1255 B ger dig
• Hög avverkningsgrad i förhållande till storlek
• Perfekt skurning och uppsugning
• Enkelhet och lätt skötsel
• Pålitlighet och hållbarhet
Hög avverkningsgrad i förhållande till storlek
Det patenterade Intelliflow-systemet säkerställer att det alltid är
rätt mängd rengöringslösning på golvet, vilket innebär att vätskan
räcker längre. Detta, i kombination med den stora 60-literstanken,
ökar produktiviteten och minskar antalet tidsödande tankstopp under
arbetspasset. Dubbelaxelsystemet gör maskinen mycket lättkörd och
tröttar därför inte ut föraren.
Perfekt skurning och uppsugning
Det patenterade borstsystemet ger ett jämnt borsttryck över hela
skurbredden och borstarna följer golvets alla ojämnheter. Det
sidoförskjutna borsthuset innebär utmärkt åtkomlighet längs med
socklar och under utskjutande hyllor eller diskar i butiker. Detta
resulterar i utmärkt städresultat och vackra, rena golv. Den patenterade
V-formade sugskrapan säkerställer perfekt uppsugning av smutsvattnet.
Enkelhet och lätt skötsel
Alla delar som skall rengöras dagligen är färgkodade gula och kan
enkelt tas bort utan verktyg. Instrumentpanelen har piktogram och
all information är mycket lätt att förstå. Färre delar, som dessutom är
mycket lättåtkomliga, gör maskinen mycket användar- och servicevänlig.
Pålitlighet och hållbarhet
Användning av “high tech”-material och “long life”-komponenter
ökar maskinens livslängd och minskar kostnaderna för service och
reparationer.

TASKI® swingo 1255 B
Tekniska Data
Teoretisk kapacitet

2475 m²/tim (praktisk ca 1250 m²/tim)

Mått (L x B x H)

142 x 58 x 117 cm

Skurbredd

55 cm

Vändradie

1.33 m

Bredd sugskrapa

80 cm

Borstsystem

2 x 28 cm

Renvattentank

60 L

Borsttryck

48 kg

Smutsvattentank

60 L

Hastighet

4.5 km/tim

Effekt

1000 W

Laddarens kabellängd

3m

Strömstyrka

24 V

Ljudnivå

58 dB(A)

Batterikapacitet

76 Ah/C5

Skyddsklass

II

Drifttid

>4 tim

Godkännande

CE/CB Test cert./ ÖVE/cETL

Vikt körklar maskin

260 kg

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

Modell

Artikelnummer

TASKI swingo 1255 BMS/EBU

7516834

Tillhörande batteri

Artikelnummer

Batteri 76 A4 (åtgår 4 st)

7520152

Tillbehör

Artikelnummer

Rondellhållare 28 cm

7510634

Skurborste standard 28 cm (åtgår 2 st)

7519395

Skurborste betong 28 cm (åtgår 2 st)

7510632

Skurborste nylongrit 28 cm (åtgår 2 st)

7510633

Fyllningsslang med universalkoppling

8502830

TASKI IntelliDose till 755/855/1255

7517125

Olika typer av rondeller

Se ordinarie prislista

Reservdelar

Artikelnummer

Polyuretan drivhjul, bruna

4122526 (17605-10)

Polyuretan drivhjul, gröna (supergrepp)

4123154 (17608-40)

Beskrivning av vissa viktiga egenskaper
BMS (Battery Management System): Batteriladdaren som är inbyggd i maskinen, förhindrar djupurladdning av batteriet samt anpassar
laddningen till batteriets status. Detta system förlänger batteriets livslängd.
WD (Wheel Drive-hjuldrivning): Hastigheten som kan varieras framåt upp till 4,5 km/tim och bakåt upp till 2,5 km/tim säkerställer
ergonomisk och bekväm körning, vilket ökar avverkningsgraden jämfört med en borstdriven maskin.
IntelliFlow: Med det patenterade IntelliFlow-systemet doseras exakt rätt mängd rengöringslösning på golvet, i förhållande till hur
fort maskinen körs framå. 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.
EBU (Electrical Brush Unit): Borstenheten manövreras elektriskt upp och ner genom att trycka på en knapp. Detta gör borstbytet enkelt
även för en otränad förare.
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