
Najmniejsza maszyna samojezdna 
nowej generacji

TASKI swingo 2100        µicro

Bezkonkurencyjna wydajność

 

Połączenie wielu różnych dodatkowych opcji, akcesoriów i narzędzi
pozwala na dostosowanie się do potrzeb i wymagań każdego klienta.
Należą do nich:
   

Very aggressive  
stripping pad

Guide

 

® ® 
    

Nowa maszyna TASKI swingo 2100µicro to ewolucja w najmniejszych, 
samojezdnych maszynach szorująco-zbierających. TASKI swingo 2100µicro 
łączy ze sobą: 
    kompaktowy design 

niekwestionowaną i bezkonkurencyjną wydajność
elastyczność pracy, która wykracza poza dotychczasowe granice

kompleksowe rozwiązanie dla każdego obiektu

Dzięki połączeniu jej niewielkich wymiarów, prędkości pracy, zwrotności, 
oraz dużego zbiornika, maszyna TASKI swingo 2100µicro zapewnia nie-
zrównaną sobie wydajność. Totalnie nowa konstrukcja maszyny oraz 
możliwość zmiany położenia szczotek ze standardowego na boczny, 

zarówno duże, jak i małe obszary, zachowując jednocześnie najwyższą 
jakość i niskie koszty użytkowania maszyny. Dodatkowo, kompaktowość 
maszyny umożliwia sprawne przemieszczanie się windami oraz pracę 
na wszystkich piętrach w jednym budynku. 

Innowacyjne rozwiązania

Nowoczesny design

W rzeczywistości wydajność maszyny ma znaczenie tylko wtedy, gdy 
zapewnione jest bezpieczeństwo jej operatora. 

wiele innych funkcji takich jak: ochronna konstrukcja zbiornika czy 
koncepcja aktywnego fotela i spełnia tym samym najwyższe standardy 
bezpieczeństwa. Łatwość przygotowania maszyny do pracy, obsługi oraz 
konserwacji dodatkowo pozwala zachować maksymalną efektywność 
i redukuje czas poświęcony na szkolenia. 

TASKI  swingo 
2100µicro

    TASKI IntelliDose-system precyzyjnego dozowania produktów 
chemicznych
TASKI IntelliTrail-system GPS monitorujący pracę maszyn
TASKI AquaStop
uchwyty na akcesoria do mocowania na maszynie



Parametry techniczne

Wydajność teoretyczna 3025 m2 /h Pojemność zbiornika (czysty/brudny)                  75 L/75 L

Wydajność praktyczna 5000 m
2
/ z 1 zbiornika Napięcie znamionowe                       24 V

Szerokość pracy 55 cm Nominalny pobór mocy                    1440 W

System szczotek w pozycji bocznej 14  cm Czas pracy na baterii                     < 4h

System szczotek Waga maszyny netto 2 x 28 cm                        185 kg

Maxymalny nacisk szczotek 0.45N/cm2 Waga mszyny gotowej do
pracy (bez operatora)                    380 kg

Szybkość szczotek 165 rpm Wymiary (dł. x szer. x wys.)  

Szerokość ściągaczki 63 cm Poziom hałasu                    < 70 dB(A)

Prędkość czyszczenia < 5.5km/h                         GS, CB/II

Maszyna Numer SKU

TASKI swingo 2100µicro BMS EURO 7523420

TASKI ® swingo 2100µicro 
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138 x 58 x 128 cm

Akcesoria niezbędne do pracy Numer SKU

bateria żelowa DF06 180 Ah (4 szt.) G70148

tarcza napędowa 280 mm (2 szt.) 7510634

szczotka szorująca 280 mm (2 szt.) 7519395

Dodatkowe akcesoria Numer SKU

TASKI IntelliDose do swingo 2100µicro  7523412

TASKI swingo 2100µicro AquaStop 7523413

Uchwyt na akcesoria do mocowania na TASKI swingo 2100µicro (duży) 7523414

Uchwyt na akcesoria do mocowania na TASKI swingo 2100µicro (mały) 7523415

7523500

Bateria trakcyjna 6MT 105 12 V 7511724

Szczotka ścierna (twarda) 280 mm 7510633

Szczotka do betonu 280 mm 7510632

TASKI Vertica 7501650

Gumowy wąż zasilający z unwersalną końcówką 8502830

Akcesoria standard (praca na mokro) - dysza plastikowa, wąż giętki, rura ssąca sztywna 8504490


