
TASKI IntelliSpray a Swingo 2100, 4000, 5000 
takarítógépekhez
Az új TASKI IntelliSpray technológia egyetlen alkalmazás felhasználásával könnyíti 
meg a padló gépi tisztítását és a padlók vagy más felületek fertőtlenítését. A 
maximális termelékenység és hatékonyság érdekében a TASKI vezethető 
padlósúroló-szárítógépeivel való használatra tervezték. A TASKI IntelliSpray 
beépített kézi permetezővel is rendelkezik a felületek kézi fertőtlenítésére a teljes 
rugalmasság megvalósítása céljából. Beépített IntelliTrail telemetriával rendelkezik 
a teljes ellenőrzési átláthatóság és az átvilágítás céljából. Az intelligens moduláris 
kialakítás segítségével a TASKI IntelliSpray a már meglévő gépekre utólag 
felszerelhető kiegészítésként, vagy új TASKI ráülősgépekkel kapható.

A TASKI IntelliSpray funkciói:

• Két alkalmazás kombinációja a páratlan higiéniai eredmények megvalósításához
• Teljes rugalmasság és hatékonyság a TASKI vezethető takarítógépeken történő
használathoz
• Teljes funkcionalitás a különféle padló- és egyéb felületek fertőtlenítéséhez
• A takarítási folyamat bővítésével akár 5000 m2-nyi terület is megtisztítható és
fertőtleníthető
• Teljes körű átláthatóság és dokumentáció az IntelliTrail révén

 Kombinált eljárások a kiváló higiéniai eredmények eléréséhez

Az IntelliSpray-t a súrolóegységgel kombinálva aktiválhatjuk a kiegészítő 20 literes L 
fertőtlenítőszer-tartállyal. Ez kiváló tisztítási eredményeket garantál a felületek közvetlen 
fertőtlenítésével együtt. A kifogástalan tisztítási és fertőtlenítési eljárásnak köszönhetően 
eddig soha nem tapasztalt mértékű higiénia érhető el, és a kórokozóktól megtisztított 
padlófelület makulátlan tisztaságú lesz.
Rugalmas és hatékony együttműködés a TASKI ráülős padlósúrológépeivel
Az új IntelliSpray készlet egy teljesen integrált megoldás, utólag is felszerelhető, vagy a 
TASKI új, vezethető padlósúrológépeire is telepíthető a gyártás során. Az újonnan 
kialakított IntelliSpray egyszerre fertőtleníti a padló- és egyéb felületeket. Ha nincs rá 
szükség, kikapcsolható, ekkor a gép padlósúroló üzemmódban működik tovább. A két 
alkalmazás kombinációja a magas szintű rugalmasság fenntartása mellett üzembentartási 
megtakarítást eredményez.
Teljes körű padló- és egyéb felületfertőtlenítés
Az IntelliSpray egység saját, 20 literes fertőtlenítő tartálya másodpercek alatt kicserélhető 
egy másik, előkészített tartályra. A TASKI IntelliSpray intelligens kialakításához két 
oldalfúvóka és egy kézi kiegészítő szerszám tartozik, így a nehezen hozzáférhető 
területeket és felületeket is hatékonyan lehet fertőtleníteni. A permetezőhöz további 
szerszámok nem szükségesek.
Teljes átláthatóság és dokumentáció az IntelliTrail használatával
A folyamatvezérlés és az átvilágítás kulcsfontosságú olyan esetekben, amikor a 
folyamatváltoztatást gyorsan kell végrehajtani. A TASKI integrált, az IntelliTrail-hez 
kapcsolódó flottamenedzsment-megoldása valós idejű adatkövetést és teljes körű 
ellenőrzési nyomvonalat biztosít.



TASKI IntelliSpray a Swingo 2100, 4000, 5000 
takarítógépekhez

 Műszaki adatok TASKI IntelliSpray
Kompatibilitás TASKI swingo 2100μicro, TASKI swingo 4000/5000

Utólagos felszerelés már meglévő gépekre Igen
A fertőtlenítőtartály űrtartalma (L) 20

Az oldat átfolyási sebessége (ml/perc) 400

Az oldat átfolyási sebessége az oldalfúvókáknál (ml/perc) 280

Oldatadagolás „csigasebességnél” (2,8 km/h) 10 ml/m2

A lefedett terület becsült mérete „csigasebességnél” (2,8 km/h) 2000

Feszültség (V) 24

Átlagos cseppméret (mikron)  65

Padlópermetező 3 rozsdamentes acél fúvóka
Oldalpermetező   2 rozsdamentes acél fúvóka

Kézi kiegészítő szerszám Beépítve
Csatlakoztatott flottamenedzsment Beépítve
Méretek (H x SZ x M) (mm) 370 x 510 x 960

Tömeg 8 kg

Szigetelési osztály II
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Modell Cikkszám
TASKI IntelliSpray  Kit swingo 2100μicro 7524817 

TASKI IntelliSpray  Kit swingo 4000/5000 7524818




