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A gép kezelése egy egyedi, ikon 
alapú érintőképernyőn keresztül 
történik.

A tisztítás egyszerűbb lett.
Ideális oktatási, kereskedelmi, egészségügyi 
intézmények és nyilvános helyszinek tisztítására

A szenzorok 360 fokos érzékelést biztosítanak, 
amelynek köszönhetően felügyelet nélkül 
alkalmazható.  

Az IntelliFlow a hagyományos 
tisztítóberendezésekhez képest akár 76%-os víz 
és vegyszermegtakarítást biztosít. Az 
intelligens gépfunkciók hozzájárulnak a 
hatékonysághoz és a fenntarthatósághoz 
egyaránt.

A gép kommunikál a kezelőjével, jelentéseket 
készít, beleértve a tisztítás kezdedét, végét és a 
tisztított felület nagyságát.

Szervizelés esetén könnyen hozzáférhetőek az 
alkatrészek. Csere esetén a szabványos ipari 
keféket, Pad-eket és gumibetéteket használja.

Nincs szükség speciális képzésre. A 
felhasználóbarát érintőképernyőn  keresztül, 
ikonok segítségével kommunikál a gép a 
használójával,  függetlenül a nyelvtudástól 
vagy képzettségi szinttől.

Töltse le a TASKI Intellibot AR 
applikációt a TASKI SWINGOBOT 2000 
megismeréséhez 

SWINGOBOT 2000

Súroló-szárító kemény 
padozatokhoz



* A tisztítási sebesség a környezettől függően változhat. 
** Angol, Spanyol, Német, Francia, Dán, Olasz, 
Holland, Svéd,Lengyel.
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INTELLIGENS Jellemzők

Fő Számítógép  

Autonóm és kézi tisztítási módok. Irányítja a 
folyamat részleteit, beleértve a vízáramot, 
vegyszerek adagolását, a tisztítófejnyomás erejét 
a megismételhető, magasfokú tisztítás érdekében.

Biztonsági 
számítógép

A számítógép folyamatosan pásztázza a gép 
környezetét. Amint veszélyhelyzet áll fent megállítja 
a berendezés mozgását és leállítja a motort.

Vezérlő alrendszer A precíz irányítása a vezérlő motoroknak, biztosítja a 
berendezés állandó mozgását és pozícióban tartását.

Irányítás 
Kézi vagy Robotikus irányítást az ikon alapú 
érintőképernyőn lehet kiválasztani kilenc nyelven. Külön 
van vészleállító gomb a gép leállításához és tisztításához**

Elülső érintő érzékelős
borítás

A gép elejének teljes szélességében elhelyezett szürke ABS 
borítás alatti érzékelők akadály észlelésekor azonnal 
megállítják a gépet.

Hátsó érintő érzékelős 
borítás

A gép hátuljának teljes szélességében elhelyezett szürke ABS 
borítás alatti érzékelők akadály észlelésekor azonnal 
megállítják a gépet.

Védelem
Felhasználói jelszavas védelem a jogosulatlan felhasználás 
megakadályozása érdekében, képernyőzárolással kombinálva.

Biztonsági érzékelők
Kétszintű biztonsági érintő borítás 360 ° a gép körül; négy 
darab kettős infravörös padlóérzékelő; 190 ° -os pásztázó 
lézer és 360 ° ultrahangos szonár az akadályok 
észleléséhez.

Navigációs érzékelő

Háromhullámú ultrahangos szonár a közeli és a 
távoli környezet pásztázásához, szkennelő lézer a 
navigáláshoz (190 + láb (60 m) széles; 
szögsebesség-érzékelővel és optikai jeladókkal.

Navigációs rendszer
Egyszerű, nem kell programozás az alapvető tisztítási 
mintákhoz, és részletes, előre programozott térkép áll 
rendelkezésre a komplex, teljes területű takarításhoz.

INTELLIGENS rendszer

IntelliFlow A vízfogyasztást ellenőrző rendszer akár 76%-os 
vízmegtakarítást eredményezhet.

IntelliDose A fedélzeti vegyszer adagoló  70%-os 
vegyszermegtakarítást eredményez.

Intelli-Trak Közvetlen kapcsolat a tisztítóberendezés üzemeltetőjével.

IntelliTrail Optimalizálja TASKI flottáját.

IntlliPad Egyszerre tiszta és fényes padozatot biztosít.

KEFÉK ÉS GUMIBETÉTEK

Padek A gépen két ellenforgású PAD található. A robot 
a TASKI standard kefékkel is működik.

Kefemeghajtómotorok Kettő 24 V VDC; 0,65 HP; 150 RPM; Direct drive

Kefe/PAD fejek A kefék és PAD-ek cserélhetőek a fejek 
eltávolítása nélkül.

Súroló szélesség 28 inch (70 cm)

Súrolónyomás 0.29 N/cm2 vagy 42,5Kg/93,69 lbs

Gumibetét
35 colos (90 cm) önzáró parabolikus gumibetét 
EZ-zár rendszerrel az egyszerű karbantartás 
érdekében. Műanyag, nem jelölő véghengerek és 
gyorscserélős, visszafordítható gumilapok

Fordulókör 1.4 m/ 4.6 feet

Vezérlő rendszer

Akkumulátor  Típusa Zártcellás 180 AH, 24 VDC kimenet

Akkumulátor kapacítás 180 Ah (Szabványos)

Teljesítmény

4 óra feletti üzemidő
Elméleti teljesítmény 1260 m2
Gyakorlati teljesítmény  1050 m2
 Sebesség 1.8 km/h

Választható  
cserekészlet 

A futási idő megduplázható akkumulátortöltő készlettel. 
Amelynek súllya nem igényel géphasználatot.

Töltő egység 20 AMP, 24 VDC kimenet 115 VAC bemenettel, 
automatikus kikapcsolással

Gépadatok

Gép hossza 53 inch / 135 cm

Gép szélessége 35 inch / 90 cm

Gép magassága  50 inch / 128 cm

Víztank kapacítása  Friss víz 90L
Szennyezett víz  90L

A gép súlya üresen/
akkumulátorral/
használatra késszen.

252 kg / 376 kg / 471 kg or 555 lbs / 829 lbs / 1038 
lbs

Engedélyek

IP védelmi osztály: IPX3

Elektromos védelmi 
osztály: III

Szabályozási 
vonatkozások: CE; CB (end of 2017); DIN 18032

Környezet

Páratartalom 20% és 75% közötti relatív páratartalom

Zaj LpA) <70 dB(A)

Engedélyezett eltérés             (KpA) 2.5 dB(A
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