
TASKI  swingo 455 B / E®

Kompaktowa maszyna szorująco-zbierająca

TASKI swingo 455 to:
  Wszechstronność 
  Doskonała wydajność
  Bezpieczeństwo i prosta obsługa
  Niezawodność i solidność

Wszechstronność 
 Dzięki opływowym kształtom i niewielkim rozmiarom maszynę TASKI 

swingo 455 można stosować w wielu miejscach. Jest to idealne urządzenie
do czyszczenia twardych podłóg w obiektach typu: markety, sklepy,
kuchnia, szkoły, hotele, szpitale, itp. Czyszczenie wzdłuż ścian, a także pod
stołami jest proste, dzięki ruchomej rękojeści, którą można dopasować do
wzrostu operatora.

Doskonała wydajność
  Opatentowana szczotka dostosowuje się do profilu podłoża i dostarcza
równomierny nacisk na całej swojej powierzchni, czego efektem jest skuteczne
usuwanie wszelkich zabrudzeń. Nowa, V-kształtna ssawa pozwala na dokłdne
zebranie wody i zabrudzeń. Stosowana koncepcja 3-kołowa powoduje, że system
ustawiania ssawy nie jest już potrzebny.

Bezpieczeństwo i prosta obsługa
  Oznaczone kolorem żółtym punkty kontrolne oraz czytelny panel 
sterowania czynią obsługę maszyny wręcz intuicyjną i do minimum 
ograniczają problem szkolenia nowego personelu oraz pozwalają 
zachować jej maksymalną efektywność przez bardzo długi czas.

Niezawodność i trwałość

 
 Zastosowanie w maszynie TASKI swingo 455 zaawansowanych rozwiązań

technicznych i komponentów o przedłużonej trwałości, znacznie wydłuża
żywotność maszyny, redukując koszty serwisowania i napraw do minimum. 
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TASKI swingo 455 B / E 

Akcesoria

Opis SKU 

Tarcza napędowa 43 cm 7510829

Szczotka szorująca 43 cm 8504750

Szczotka do betonu (miękka) 43 cm 8504800

Szczotka szorująca ścierna  43cm 8504780

TASKI swingo 455

Model SKU 

TASKI swingo 455 B BMS

TASKI swingo 455 E

BMS = System Zarządzania Bateriami - prostownik, który wbudowany jest w maszynę, zapobiega całkowitemu rozładowaniu baterii oraz kontroluje
proces ich ładowania. Ponadto, w TASKI swingo 455 B BMS montowane są baterie żelowe, które nie wymagają od Klienta żadnej obsługi.

Dane techniczne

Opis TASKI swingo 455 B TASKI swingo 455 E

Wydajność teoretyczna 1290 m2/h 1290 m2/h

Szerokość pracy 43 cm 43 cm

Szerokość ssawy 69 cm 69 cm

Pojemność zbiorników (czysty/brudny) 22 l/25 l 22 l/25 l

Napięcie 24 V 230-240 V/50 Hz

Pojemność baterii / czas pracy 50 Ah/C5 - do 1,5 h* nie dotyczy

Waga maszyny gotowej do pracy 120 kg 90 kg

Wymiary (D x S x W) 110 x 48 x 92 cm 110 x 48 x 92 cm

Nacisk szczotki 32 kg 25 kg

Długość przewodu nie dotyczy 25 m

* w zależności od warunków pracy
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