Akkumulátoros automata súrológép
padlótisztításhoz
Amit a TASKI swingo 1255 B nyújt Önnek:
Ideális méret a legjobb teljesítmény eléréséhez
Kiváló tisztítási és szárítási eredmények

Egyszerű használat és könnyű karbantartás
A gyakori karbantartást igénylő alkatrészek sárga színűek és
könnyen levehetők. A műszerfal önmagáért beszél. A
kijelzők tartalmaznak minden szükséges információt.
Kevesebb alkatrészt kell karbantartani és a könnyebb
hozzáférhetőség teszi a gépet különösen felhasználóbaráttá.

Egyszerű használat és könnyű karbantartás
Tartósság és megbízhatóság

Tartósság és megbízhatóság
A kitűnő minőségű műszaki anyagok és a hosszú
élettartamú alkatrészek használatának köszönhetően nő a
gép élethossza, miközben minimálisra csökkennek a szerviz
és javítási költségek.

Műszaki adatok

Ideális méret
A CSD mindig a megfelelő mennyiségű tisztító oldatot
biztosítja, ami jelentős víz megtakarítást eredményez. A 60
literes tartály mérettel megnöveli a teljesítményt és csökkenti
a tartály feltöltéssel járó időt, mely alatt szünetelne a
munkagvégzés. A kéttengelyes rendszer biztosítja a könnyű
irányíthatóságot és a gép kényelmes használatát.
Kiváló tisztítási és szárítási eredmények
A szabadalmazott kefe követi a padló vonalát és egyenletes
nyomást biztosít teljes munkaszélességben, ezáltal kiválóan
eltávolítja a szennyeződéseket. Az új és szabadalmazott V
alakú gumihenger tökéletesen felszívja a vizet még a tagolt,
hézagos és csempe padlókról is. A 3 kerék kialakításnak
köszönhetően nem szükséges többé a gumibetétek
beállítása. A speciális szívólamellák és a közvetlen szívócső
vezetés biztosítja, hogy eltömődés nélkül felszedjen kisebb
darabos szennyeződéseket is (pl.:cigarettacsikkeket).

Névleges teljesítmény

2475 m²/h

Munkaszélesség

55 cm

Gumihenger szélessége

80 cm

Oldat tartály (névleges)

60 l

Visszaszedő tartály (névleges)

60 l

Névleges fogyasztás

1000 W

Szükséges fogyasztás

24 V

Akkumulátor kapacitás

100 - 140 Ah/C5

Akkumulátor teherbírás (névleges)

3 óráig

A gép használatra kész súlya

260 kg

Méretek

1420x580x1170 mm

Forgási kör

1.33 m

Kefe rendszer

2 x 28 cm

Kefe nyomás

48 kg

Munkasebesség

4.5 km/h

A beépített akkumulátortöltő kábel hossza 3 m
Zajszint

58 dB(A)

Védelmi szint

II / III

Jóváhagyások

CE/CB Test cert./
ÖVE/cETL

Model

Power

Power BMS

Power EBU

Power BMS EBU

Wheel Drive (WD+CSD)

X

X

X

X

Battery Management System (BMS)

X

Electric Brush Unit (EBU)

X
X

X

Kiegészítők
Kiegészítők

Cikkszám

Vezetőtányér 28 cm

7510634

Scrubbing brush standard 28 cm

7510631

Súrolókefe 28 cm

7510632

Töltőcső univerzális vízcsatlakozóval

8502830
4075260 (4991/105)

A jellegzetességek leírása
BMS: Akkumulátor kezelési rendszer: A gépbe beépített akkumulátortöltő megakadályozza az akkumulátor túlzott kisülését,
és nyomon követi a feltöltési folyamatot. Ez az akkumulátor könnyű és gyors töltését, valamint az akkumulátor
megnövekedett élettartamát eredményezi.
WD: Kerékmeghajtás: A változó munkasebesség (4,5 km/h-ig) és a hátrameneti sebesség (2,5 km/h-ig) garantálja az
ergonómikus és erőfeszítést nem igénylô munkamenetet, valamint fokozza a teljesítményt a nem kerékmeghajtású
modellekhez képest.
CSD: Mosóoldat adagolás: A szabadalmazott CSD rendszer segítségével pontosan a megfelelő mosóoldat-mennyiséget
adagolja a gép a padlóra. Ez azt eredményezi, hogy nem gyűlik fel a víz a sarkok körül, 30-50%-os megtakarítást lehet elérni
a mosóoldat tekintetében, és jelentősen megnő a gép termelékenysége.
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