Hálózatról működő automata
súrológép padlótisztításhoz
Amit a TASKI swingo 1255 E nyújt Önnek:
Utolérhetetlen tisztítási teljesítmény
Nagy teljesítmény és irányíthatóság
Ergonómikus kezelés
Egyszerűség és könnyű karbantartás

Az gép összes funkciója a munkapozícióból irányítható. A
műszerfal önmagáért beszél, csak minimális
oktatás szükséges, és a kijelzők tartalmaznak minden
szükséges információt.
Karbantartás:
Színkódolt karbantartási pontok növelik a hatékonyságot és
csökkentik a betanulás szükségességét. Kevesebb
alkatrészt kell karbantartani és a könnyebb hozzáférhetőség
teszi a gépet különösen felhasználóbaráttá.

Műszaki adatok

Tisztítási teljesítmény:
A szabadalmaztatott kefe követi a padló vonalát és közel
állandó a kefenyomás. Ennek eredményeként kitűnő
takarítási eredményt biztosít. A V-alakú szívófej tökéletes
szárítási eredményt nyújt köszönhetően a 3 kerekű
koncepciónak. A speciális szívólamellák és a közvetlen
szívócső vezetés biztosítja, hogy eltömődés nélkül
felszedjen kisebb darabos szennyeződéseket is (pl.:
cigarettacsikkeket).
Nagy teljesítmény és irányíthatóság:
A nagyobb tartálykapacitás következtében kevesebb
megállásra van szükség, ami növeli a teljesítményt. A kettős
tengelyrendszer biztosítja a könnyű kezelést és a kiváló
irányíthatóságot a szűk területeken ugyanúgy,
valamint könnyű szállíthatóságot eredményez.
Ergonómia:
Az ergonómikus markolat minden kezelőnek megfelelő.

Névleges teljesítmény

1500 m2/óra

Munkaszélesség

50 cm

Gumihenger szélessége

80 cm

Oldat tartály (névleges)

75 L

Visszaszedő tartály (névleges)

75 L

Névleges fogyasztás

1700 W

Szükséges fogyasztás

230-240 V / 50 Hz

A gép használatra kész súlya

155 kg

Méretek

1430 x 530 x 1180
mm

Kefe rendszer

1 x 50 cm

Kefe nyomása

tbd

Munkasebesség

3 km/h

Kábel hossza

25 m

Zajszint

< 70 dBa

Védelmi osztály

I

Jóváhagyás

CE/CB Test cert.

TASKI swingo 1255 E
TASKI swingo 1255 E

Kiegészítők
Kiegészítők

Cikkszám

Vezetőtányér 50 cm

7510830

Súrolókefe normál 50 cm

8504770

Súrolókefe puha 50 cm

8505120

Súrolókefe durva 50 cm

8505130

Poliészter és kontakt pad

Diversey Kft.
2040 Budaörs, Puskás Tivadar
utca 6
+36 23/509-100
+36 23/501-700
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