TASKI®
swingo 855 B
Eco BMS
Akkumulátoros
automata takarítógép
padlótisztításhoz

Főbb jellemzők
• 		 Gyors és páratlan teljesítmény
• 		Kiváló tisztítási és száradási eredmények
• 		 Tartós és megbízható
• 		Egyszerű használat és könnyű karbantartás
Tökéletesen ötvözi a gyorsaságot a nagy
teljesítménnyel
A TASKI swingo 855 B Eco súrológép egy könnyen
irányítható és jól manőverezhető súrológép, mely nagy
munkaszélességének köszönhetően nagyobb felületek
megtisztítására alkalmas. Az 50 cm-es kefe biztosítja
a falak melletti padlófelületek hatékony tisztítását is. A
40 literes tartály megnöveli a teljesítményt és csökkenti
a tartályfeltöltéssel járó időt, mely alatt szünetelne a
munkavégzés.
Kiváló tisztítási- és száradási eredmény
A szabadalmaztatott kefekialakítás követi a padló formáját,
és egyenletes nyomást biztosít a teljes munkaszélességben,
ezáltal kiválóan eltávolítja a szennyeződéseket. Az új,
szabadalmaztatott V-alakú szívófejnek köszönhetően
kiválóan felszívja a vizet a padlóról. Köszönhetően a jól
bevált háromkerekű koncepciónak, a szívófej beállítására
már nincs szükség.
Megbízható működés
A csúcstechnológiájú anyagok és hosszú élettartamú
alkatrészek használata növeli a gép üzemidejét, miközben
csökkennek a karbantartási és javítási költségek.
Egyszerű használat és könnyű karbantartás
A gép minden olyan alkatrésze, mely rendszeres
karbantartást igényel, sárga színnel van jelölve és
szerszámok nélkül, egyszerűen eltávolítható. A
műszerfal kialakítása egyszerű és jelzi az összes
szükséges információt. Ezek a funkciók lehetővé teszik
a problémamentes működést és egyszerűvé teszik a
gépkezelő oktatását.
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TASKI®
swingo 855 B
Eco BMS
Akkumulátor
üzemű automata
súrológép

Jellemzők
Megnevezés
Névleges teljesítmény

kb. 1 500 m2/ óra

Munkaszélesség

50 cm

Szívófej szélessége

69 cm

Oldattartály

40 l

Piszkos vizes tartály

40 l

Névleges fogyasztás

900 W

Szükséges feszültség

24 V

Akkumulátor kapacitása

50 Ah/C5

Akkumulátor működési ideje (névleges)

kb. 1,5 óra

A használatkész gép súlya

kb. 135 kg

Méretek (H x Sz x M)

22 x 53 x 119.5 cm

Forduló kör

53 U / m

Keferendszer

1 x 50 cm

Kefenyomás

30 kg

Takarítási sebesség

3.0 km /h

A beépített akkumulátortöltő hálózati kábelének
hossza

3m

Zajszint

<70 dB(A)

Érintésvédelmi osztály (BMS/ nem BMS)

I

Minősítések

CE/CB tanúsítvány

Típus

Cikkszám

TASKI swingo 855 B Eco BMS

7522642

Tartozékok / kiegészítő alkatrészek
Megnevezés

Cikkszám

Vezetőtányér 50 cm

7510830

Súrolókefe normál 50 cm

8504770

Súrolókefe ipari betonhoz 50 cm

8505120

Súrolókefe csiszoláshoz 50 cm

8505130

Töltőcső univ. vízcsatlakozóval
Poliészter és kontakt padek széles választéka áll
rendelkezése

Kérjük, kérjen információt
értékesítő kollégáinktól

További jellemzők

www.sealedair.com

BMS (Akkumulátor kezelési rendszer): A gépbe beépített akkumulátortöltő
megakadályozza az akkumulátor túltöltését, és nyomon követi a feltöltési
folyamatot. Ez az akkumulátor könnyű és gyors töltését, valamint az akkumulátor
megnövekedett élettartamát eredményezi.

