
TASKI swingo 455 B BMS
Kompaktowa maszyna szorująco-zbierająca
o zasilaniu bateryjnym

TASKI swingo 455 B BMS to:
•   wszechstronność;
•   doskonałe efekty czyszczenia i osuszania;
•   prosta obsługa i konserwacja;
•   trwałość i solidność;

Wszechstronność
TASKI swingo 455 B BMS to maszyna szorująco-zbierająca przeznaczo-
na do czyszczenia niedużych powierzchni podłogowych, zasilana bateria-
mi trakcyjnymi. Urządzenie w standardzie wyposażone jest: w system za-
rządzania bateriami BMS oraz opcję trybu pracy Eco. Stosowanie tej ma-
szyny gwarantuje osiągnięcie doskonałych efektów czyszczenia nawet 
w trudnodostępnych miejscach. Możliwe jest to dzięki małym rozmiarom 
maszyny, opływowym kształtom oraz regulacji wysokości rękojeści. Takie 
rozwiązania sprawiają, iż maszyna jest wygodna w prowadzeniu, z łatwo-
ścią omija różnego typu umeblowanie rozstawione na podłodze, typu: re-
gały, stoły. Jest to idealne urządzenie do czyszczenia twardych podłóg 
w obiektach typu: sklepy, kuchnie, szkoły, hotele, szpitale i inne. Dzięki 
ruchomej rękojeści, możliwe jest wyczyszczenie podłóg pod stołami i bla-
tami oraz dopasowanie jej wysokości do wzrostu operatora tak, by praca 
z nią była jak najbardziej ergonomiczna.

 

Doskonałe efekty czyszczenia i osuszania
Specjalny, opatentowany mechanizm szczotek podąża za płaszczyzną
podłogi, dopasowując się do jej poziomu i zapewniając odpowiedni nacisk 
na całej szerokości pracy. Rozwiązanie takie to gwarancja doskonałych 
efektów mycia podłóg. Dodatkowo, opatentowana ściągaczka w kształcie 
litery V osadzona na ruchomym mechanizmie, podąża za szczotkami, 
umożliwiając dokładne zebranie roztworu z podłogi. Trzy koła prowadzą-
ce zamocowane na ściągaczce pozwalają na jej samoczynne dopasowa-
nie się do podłogi, bez konieczności dodatkowej regulacji.

Prosta obsługa i konserwacja
Ergonomiczny kształt (przystosowany do naturalnego ułożenia dłoni) i re-
gulacja wysokości rękojeści z zabezpieczeniem dłoni, umożliwia bezpie-
czną i wygodną pracę z maszyną. Wszystkie elementy wymagające regu-
larnego czyszczenia/konserwacji zostały oznaczone żółtym kolorem, są 
to tzw. żółte punkty kontrolne. Punkty te w prosty i szybki sposób można 
zdemontować, oczyścić i zamocować ponownie, bez konieczności użycia 
jakichkolwiek narzędzi. Wszystkie te właściwości pozwalają na szybkie 
wdrożenie nowych operatorów oraz na dłuższą pracę bez przestojów.
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TASKI swingo 455 B BMS

 Parametry techniczne 
Wydajność teoretyczna                              
Szerokość pracy
Szerokość ssawy
Gumy zbierające
Montaż/demontaż gum zbierających
Pojemność zbiornika czystego roztworu  
Pojemność zbiornika brudnego roztworu 
Regulacja dozowania roztworu
Ciężar maszyny gotowej do pracy

Trwałość i solidność
Zastosowanie zaawansowanych rozwiązań technicznych i komponentów o przedłużonej trwałości, znacznie wydłuża żywotność
maszyny, redukując koszty serwisowania i napraw do minimum. 

 

 Dodatkowe informacje o wyposażeniu maszyny 
BMS - System Zarządzania Bateriami: Prostownik, który jest integralną częścią maszyny, zapewnia odpowiednią charakterystykę 
ładowania baterii, zapobiega ich zbytniemu rozładowaniu oraz kontroluje proces ładowania. Dodatkowym plusem jest możliwość na-
ładowania baterii w wybranym miejscu, gdzie znajduje się zwykłe gniazdko zasilające.

Ciężar maszyny z baterią, bez roztworu 
Ciężar maszyny bez baterii i roztworu
Prędkość pracy do przodu
Koła jezdne (możliwość jazdy do tyłu) 
Napięcie
Pobór mocy 
Pobór mocy silnika ssącego
Rodzaj prostownika
Długość przewodu prostownika

1290 m²
43 cm
69 cm
4-stronnego zastosowania
nie wymaga narzędzi
22 L
25 L
ręczna (regulacja +/-)
123 kg
98 kg
58 kg
3 km/h
nie dotyczy
24 V
900 W
490 W
wbudowany (BMS)
2,5 m

Rodzaj baterii
Czas pracy baterii 
Maksymalne nachylenie 
Ilość szczotek
Średnica szczotki walcowej
Prędkość obrotowa szczotki
Nacisk szczotki
 Pobór mocy silnika szczotki
Przepływ powietrza
Podciśnienie
Promień skrętu
Poziom hałasu
Wymiary (długość x szerokość x wysokość) 

Wymiary (D x S x W, bez ściągaczki)  
Szerokość maszyny (bez ściągaczki) 
Klasa bezpieczeństwa
Certyfikaty
Okres gwarancji

baterie żelowe 12V, 50Ah/5

ok. 1,5 h
2%
1 x 43  cm
nie dotyczy
160 obr./min.
ok. 32 kg
750 W
24 l/sek.
9,3 kPa 
1,05 m
68 dB(A)
139 x 69 x 110 cm
139 x 46 x 110 cm
46 cm
I + II 
deklaracja CE, test CB  
12 miesięcy

Maszyna z zestawem akcesoriów niezbędnych do pracy
7518367  TASKI swingo 455 B BMS x 1
8504750  Szczotka szorująca 43 cm  x 1 szt.
7510829  Tarcza napędowa 43 cm x 1 szt.
8505540  Bateria trakcyjna żelowa 12V, 50Ah/5 x 2 szt.

Tryb pracy ECO:  Po wciśnięciu przycisku ECO na panelu maszyny, zostaje zmniejszony poziom emitowanego hałasu podczas 
pracy, co zwiększa komfort pracy dla operatora, jak i osób postronnych.
Ergonomiczny uchwyt: Specjalny, owalny kształt uchwytu, zapewnia ochronę dłoni przed uderzeniami oraz łatwy dostęp do dźwi-
gni uruchamiających maszynę. 

 
Akcesoria dodatkowe, możliwe do zastosowania
7524423  TASKI IntelliTrail - system monitorowania pracy maszyny 7501330  Pad biały 43 cm
8504800  Szczotka do mycia betonu 43 cm 7501300  Pad czerwony 43 cm
8504780  Szczotka ścierna, twarda 43 cm 7501260  Pad niebieski 43 cm
8502830  Wąż do nalewania wody 7501220  Pad brązowy 43 cm

 
Gumy zbierające
4122528  Guma zbierająca przednia 12200-33 4122529  Guma zbierająca tylna 12200-34
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7501370  Pad czarny 43 cm
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