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Fo jellemzok 
► Konnyu hozzaferes a szuk helyekhez

► Tisztftasi es szarftasi hatekonysag

► Biztonsag es egyszeru

► Megbfzhat6 es tart6s

Konnyu hozzaferes a szuk helyekhez 
A gep alacsony magassaganak es hatrahajthat6 nyelenek 

k6sz6nhet6en konnyen befer kul6nb6z6 akadalyok ala, ugy mint 

asztalok vagy allvanyok. A hengerkefe sarkokhoz es szegletekhez 

konnyen odafer. A kefe el6tt talalhat6 vfzszfv6 gumi eltavolftja a 

tisztft6oldatot akkor is, ha a geppel hatrafele haladunk. 

Tisztitasi es szaritasi hatekonysag 
A geppel val6 takarftas jelent6sen magasabb higieniai szintet es 
latvanyosabb padl6t eredmenyez a kezi tisztftassal szemben. Ennek 

megval6sulasa a maximalis surol6tevekenyseg es az innovatfv V-alaku 

szfv6fej reven johet letre, melynek segftsegevel a gep tokeletesen 
szaraz padl6t hagy maga utan meg a nehezen kezelhet6 padl6kon is, 

mint peldaul jar61apon mely hezagokkal vagy egyenetlen padl6n. 

Biztonsag es egyszeruseg 
A tokeletesen szaraz padl6nak k6sz6nhet6en minimalis az elcsuszas 
veszelye. Ezaltal a gep kival6an alkalmas napi tisztftasra, meg a zsufolt 

teruleteken is. Az ergonomikus kialakftasu es allfthat6 magassagu nyel 

biztonsagossa es kenyelmesse teszi a gep hasznalatat 

Megbizhat6sag es tart6ssag 
A gep rendkfvul er6s es tart6s, a legnehezebb takarftasi feladatokra is 

alkalmas. Ma az egyik legmegbfzhat6bb gep a kateg6riajaban a piacon. 



TASKI swingo 350 E Specifikaci6k 

Technikai adatok 

TASKI swingo 350 E 

Nevleges teljesitmeny 1140m2/h 

Munkaszelesseg 38cm 

Sziv6 fejszelesseg 55 cm 

T iszta viz/Piszkos viztartaly 101/10 I 

Akkumulator feszultseg 220-240V I S0-60 Hz

Akkumulator kapacitas /mukodesi id6 none 

A gep hasznalatra kesz sulya 46kg 

Meretek (hossz x szelesseg x magassag) 79x45x43 cm 

Kefenyomasa 22kg 

Zajszint <70 dB(A) 

Kabelhossz 25m 

TASKI swingo 350 E 

Tipus Cikkszam 

TASKI swingo 350 E 7518528 

Kiegeszitok 

Leiras Cikkszam 

Hengerkefe standard 38cm 7516863 

Akkumulator 12V 25Ah 7516868 

Tovabbi tulajdonsagok 

Kefe es sziv6egyseg: A kefe es a sziv6fej konnyen levehet6 a gepr6I, ha meg szeretnenk tisztitani. A vizlehuz6 gumi csereje eszkoz nelkul is elvegezhet6. 

BMS: Akkumulatorkezelesirendszer: A gep bebeepitett akkumulatortolt6 megakadalyozza az akkumulator tulzott kisuleset es nyomon koveti a 

feltoltesifolyamatot. 

Vizszabalyozas: A vizaramlas egyenileg szabalyozhat6 a vezerl6berendezesen keresztul. 

Nyel: A nyel ergon6mikus kialakitasa es allithat6 magassaga kenyelmesse teszi a gep hasznalatat es konnyebbe teszi a tisztitast. 
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