
Akkumulátoros automata takarítógép
padlótisztításhoz

Amit a TASKI swingo 755 B nyújt Önnek:

Gyorsaság és nagy teljesítmény
Kiváló tisztítási és száradási eredmények
Tartósság és megbízhatóság
Egyszerűség és könnyű karbantartás

A gyorsaság és nagy teljesítmény tökéletes kombinációjaA gyorsaság és nagy teljesítmény tökéletes kombinációjaA gyorsaság és nagy teljesítmény tökéletes kombinációjaA gyorsaság és nagy teljesítmény tökéletes kombinációja
A swingo 755 B gép kezelése nagyon egyszerű és
használata rendkívül gyors a szűkös helyiségekben is. A
kéttengelyes rendszer lehetővé teszi a gép forgatását az
adott helyen, mely kitűnő kormányozhatóságot eredményez
a zsúfolt helyiségekben. A 40 L-es tartály méret és a
szabadalmazott CSD rendszer radikálisan megnöveli a
teljesítményt és csökkenti a tartály feltöltéssel járó időt, mely
alatt szünetelne a munkavégzés.

Kiváló tisztítási és száradási eredményekKiváló tisztítási és száradási eredményekKiváló tisztítási és száradási eredményekKiváló tisztítási és száradási eredmények
A szabadalmazott kefe követi a padló vonalát és egyenletes
nyomást biztosít teljes munkaszélességben, ezáltal kiválóan
eltávolítja a szennyeződéseket. Az új és szabadalmazott V
alakú gumihenger tökéletesen felszívja a vizet a padlóról. A
3 kerék kialakításnak köszönhetően nem szükséges többé a
gumibetétek beállítása.

Tartósság és megbízhatóságTartósság és megbízhatóságTartósság és megbízhatóságTartósság és megbízhatóság
A kitűnő minőségű műszaki anyagok és a hosszú
élettartamú alkatrészek használatának köszönhetően nő a
gép élethossza, miközben minimálisra csökkennek a
szerviz és javítási költségek.

Egyszerűség és könnyű karbantartásEgyszerűség és könnyű karbantartásEgyszerűség és könnyű karbantartásEgyszerűség és könnyű karbantartás
A sárgával jelölt alkatrészek igényelnek gyakori
karbantartást és eszköz nélkül könnyen eltávolíthatóak. A
műszerfal egyértelmű és jelez minden fontos információt.
Ezek a tulajdonságok lehetővé teszik a hibamentes
működést, a dolgozók minimális képzésével.

Műszaki adatokMűszaki adatokMűszaki adatokMűszaki adatok
Névleges teljesítmény (Economy/Power) 1290/1935 m²/h
Munkaszélesség 43 cm
Gumihenger szélessége 69 cm
Oldatot tartalmazó tartály (névleges) 40 L
Visszaszedő tartály (névleges) 40 L
Névleges fogyasztás 900 W
Szükséges feszültség 24 V
Akkumulátor kapacitás 50- 70 Ah/C5
Akkumulátor működési ideje (névleges) 2 h
A gép súly üzemkész állapotban(Eco/
Power)

155/160 kg

Méretek (hossz x szélesség x magasság) 1160x475x1195 mm
Forgási kör 1.12 m
Keferendszer 1 x 43 cm
Kefenyomás (kerék meghajtással/kerék
meghajtás nélkül)

40/43 kg

Munkasebesség (Economy/Power) 3.0/4.5 km/h
A beépített akkumulátortöltő kábelhossza 3.0 m
Zajszint 58 dB(A)
Elektromos védelmi osztály (BMS / nem
BMS)
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A TASKI swingo 755 B az alábbi változatokban kapható
ModellModellModellModell EconomyEconomyEconomyEconomy Economy BMSEconomy BMSEconomy BMSEconomy BMS PowerPowerPowerPower Power BMSPower BMSPower BMSPower BMS

Akkumulátor-kezelési rendszer (BMS) X X

Kerékmeghajtás (WD+CSD) X X

Akkumulátor-kezelési rendszer (BMS) X X

Kerékmeghajtás (WD+CSD) X X

Tartozékok/kiegészítő alkatrészek
TartozékokTartozékokTartozékokTartozékok CikkszámCikkszámCikkszámCikkszám

Vezetőtányér 43 cm 7510829
Súrolókefe normál 43 cm 8504750
Súrolókefe mosott betonhoz 43 cm 8504800
Súrolókefe-koptató 43 cm 8504780
Különböző poliészter és tépőzáras súrolókorongok Árlista alapján
Kiegészítő alkatrészekKiegészítő alkatrészekKiegészítő alkatrészekKiegészítő alkatrészek CikkszámCikkszámCikkszámCikkszám
Poliuretán vonókerék, barna 1760510 (opcionáils, csak a Power modellekhez)
2 poliuretán vonókerék, zöld 1760840 (opcionális, csak a Power modellekhez)
Poliuretán görgőkerék 100mm 1760571 (opcionális)

Vezetőtányér 43 cm 7510829
Súrolókefe normál 43 cm 8504750
Súrolókefe mosott betonhoz 43 cm 8504800
Súrolókefe-koptató 43 cm 8504780
Különböző poliészter és tépőzáras súrolókorongok Árlista alapján
Kiegészítő alkatrészekKiegészítő alkatrészekKiegészítő alkatrészekKiegészítő alkatrészek CikkszámCikkszámCikkszámCikkszám
Poliuretán vonókerék, barna 1760510 (opcionáils, csak a Power modellekhez)
2 poliuretán vonókerék, zöld 1760840 (opcionális, csak a Power modellekhez)
Poliuretán görgőkerék 100mm 1760571 (opcionális)

Jellegzetességek leírása
BMS (Akkumulátor-kezelési rendszer): BMS (Akkumulátor-kezelési rendszer): BMS (Akkumulátor-kezelési rendszer): BMS (Akkumulátor-kezelési rendszer): A gépbe beépített akkumulátortöltő megakadályozza az akkumulátor túlzott kisülését
és nyomon követi a feltöltési folyamatot. 

WD (Kerék meghajtás): WD (Kerék meghajtás): WD (Kerék meghajtás): WD (Kerék meghajtás): A változó munkasebesség (4,5 km/h-ig) és a hátrameneti sebesség (2,5 km/h-ig) garantálja az
ergonómikus és erőfeszítést nem igénylő munkamenetet, valamint fokozza a teljesítményt a nem önjáró modellekhez képest.

CSD (Mosóoldat-adagolás): CSD (Mosóoldat-adagolás): CSD (Mosóoldat-adagolás): CSD (Mosóoldat-adagolás): A szabadalmazott CSD rendszer segítségével pontosan a megfelelő mosóoldat mennyiséget
adagolja a gép a padlóra, attól függően, hogy milyen gyorsan halad. Ez azt jelenti, hogy egy m2-re jutó oldat mennyisége
mindig ugyanannyi - mindegy milyen gyorsan halad a gép.
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