
Akkumulátoros automata súrológép
padlótisztításhoz

Amit a TASKI swingo 350 B nyújt Önnek:

A szűk területek elérése
Tisztítási és szárítási hatékonyság
Biztonság és egyszerűség
Megbízhatóság és tartósság

A szűk területek eléréseA szűk területek eléréseA szűk területek eléréseA szűk területek elérése
A gép alacsony magasságának és hátrahajtható nyelének
köszönhetően könnyen befér különböző akadályok alá, úgy
mint asztalok vagy állványok.
A hengerkefe sarkokhoz és szegletekhez könnyen odafér.
A kefe előtt található vízszívó gumi eltávolítja a tisztító
oldatot akkor is, ha a géppel hátrafelé haladunk. 

Tisztítási és szárítási hatékonyságTisztítási és szárítási hatékonyságTisztítási és szárítási hatékonyságTisztítási és szárítási hatékonyság
A géppel való takarítás jelentősen magasabb higiéniai
szintet és látványosabb padlót eredményez a kézi
tisztítással szemben. Ennek megvalósulása a maximális
súroló tevékenység és az innovatív V-alakú szívófej révén
jöhet létre, melynek segítségével a gép tökéletesen száraz
padlót hagy maga után még a nehezen kezelhető padlókon
is, mint például járólapon mély hézagokkal vagy egyenletlen
padlón.

Biztonság és egyszerűségBiztonság és egyszerűségBiztonság és egyszerűségBiztonság és egyszerűség
A tökéletesen száraz padlónak köszönhetően minimális az
elcsúszás veszélyes. Ezáltal a gép kiválóan alkalmas napi
tisztításra, még a zsúfolt területeken is. Az ergonómikus
kialakítású és állítható magasságú nyél biztonságossá és
kényelmessé teszi a gép használatát.

Megbízhatóság és tartósságMegbízhatóság és tartósságMegbízhatóság és tartósságMegbízhatóság és tartósság
A gép rendkívül erős és tartós, a legnehezebb takarítási
feladatokra is alkalmas. Az egyik legmegbízhatóbb gép
kategóriájában a piacon.

Műszaki adatokMűszaki adatokMűszaki adatokMűszaki adatok
Névleges teljesítmény 1140 m2/h
Munkaszélesség 38 cm
Szívófej szélessége 53 cm
Tiszta víz tartály (névleges) 10 l
Piszkos víz tartály (névleges) 10 l
Névleges fogyasztás 1100 W
Akkumulátor feszültség 12 V
Akkumulátor kapacitás 25 Ah/C5
Akkumulátor működési ideje (névleges) 45 min
A gép használatra kész súlya 67 kg
Méretek (hossz x szélesség x magasság)
(csak a gép)

790x450x430 mm

Kefe rendszer hengerkefe
Kefe nyomás max. 17 kg
Beépített akkumulátortöltő kábel hossza 3 m
Elektromos védelmi osztály II
Jóváhagyások CE/CB Test cert.
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TASKI swingo 350 B
TípusTípusTípusTípus CikkszámCikkszámCikkszámCikkszám

TASKI swingo 350 B BMS EURO 7516860TASKI swingo 350 B BMS EURO 7516860

Kiegészítők
KiegészítőkKiegészítőkKiegészítőkKiegészítők CikkszámCikkszámCikkszámCikkszám

Hengerkefe standard 38cm 7516863
TartozékokTartozékokTartozékokTartozékok CikkszámCikkszámCikkszámCikkszám
Akkumulátor 12V 25Ah 7516868
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Tulajdonságok leírása
Kefe és szívóegységKefe és szívóegységKefe és szívóegységKefe és szívóegység
A kefe és a szívófej könnyen levehető a gépről, ha meg szeretnénk tisztítani. A vízlehúzó gumi cseréje eszköz nélkül is
elvégezhető.

BMS: Akkumulátor kezelési rendszerBMS: Akkumulátor kezelési rendszerBMS: Akkumulátor kezelési rendszerBMS: Akkumulátor kezelési rendszer
A gépbe beépített akkumulátortöltő megakadályozza az akkumulátor túlzott kisülését és nyomon követi a feltöltési
folyamatot. 

Víz szabályozásVíz szabályozásVíz szabályozásVíz szabályozás
Víz áramlás egyénileg szabályozható a vezérlőberendezésen keresztül.

NyélNyélNyélNyél
A nyél ergonómikus kialakítása és állítható magassága kényelmessé teszi a gép használatát és könnyebbé teszi a tisztítást.
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