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Hatékonyság és mozgékonyság

Legfontosabb tulajdonságok

 • Mozgékonyság és magas teljesítmény

 • Alacsony működési költség (TCO)
 • Tökéletes tisztaság és száradás
 • Egyszerű használat, könnyű karbantartás

Mozgékonyság és magas teljesítmény

A swingo 955 B egy nagyon könnyen kezelhető gép, mely két tengelyes 
kialakításának köszönhetően egy helyben is képes megfordulni, így 
maximális mozgékonyságot és manőverezhetőséget biztosít, hogy szűk, 
zsúfolt helyeken is könnyedén takaríthassunk vele.

Alacsony működési költség (TCO)
A swingo 955 B nagyon könnyen manőverezhető, kéttengelyes kialakításának 
köszönhetően egy helyben meg lehet vele fordulni. Emellett maximális 
mozgékonyságot és manőverezhetőséget nyújt, így szűkebb, zsúfolt 
helyiségekben való használatra is alkalmas.
A két kefét tartalmazó kefe egység verhetetlen takarítási teljesítményt 
és hatékonyságot nyújt, főleg a törmelékes szennyeződések felszedése 
szempontjából. A kefe egység oldalra kitolható, így falak és polcok mentén is 
könnyedén takaríthatunk vele.

Tökéletes tisztaság és száradás
A swingo 955 B szabadalmaztatott kefe-kialakításának köszönhetően követi 
a padló vonalát, így a teljes munkaszélességen közel egyenletes nyomást 
érhetünk el, hogy a szennyeződéseket maradéktalanul eltávolíthassuk. 
Szabadalmaztatott V-alakú vízlehúzója maradéktalanul felszedi a vizet a 
padlóról. Három kerekes kialakításának köszönhetően nincs többé szükség a 
vízlehúzó állítgatására.

Egyszerű használat, könnyű karbantartás
A rendszeres karbantartást/tisztítást igénylő alkatrészek sárga színnel 
vannak jelölve, és szerszámok nékül, könnyedén eltávolíthatók. A 
kezelőpanel egyértelmű, könnyen kezelhető és minden szükséges információt 
tartalmaz. Ezen tulajdonságok lehetővé teszik a problémamentes használatot 
és minimális gépkezelői betanítást igényelnek.
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TASKI® swingo 955 B

Jellemzők Jellemzők

Névleges teljesítmény 2475 m2/h Gép súlya 81 kg

Munkaszélesség 55 cm Használatra kész gép súlya 179 kg 

Vízlehúzó szélessége 80 cm Méretek (H x Sz x M) 118x60x115 cm 

Oldattartály 40 l Keferendszer

Max. kefenyomás

2x 28 cm

40 kgPiszkosvíz tartály 40 l

Névleges fogyasztás 1500 W Gép szélessége (vízlehúzó nélkül) 58 cm

Feszültség 24 V Munkasebesség 4.5 km/h 

Akkumulátor kapacitása 70 Ah/CE Zajkibocsátási szint < 70 dB(A)

Akkumulátor működési ideje 2 óra

Típus

TASKI swingo 955 B  Power BMS EURO 7523531

Kiegészítők
TASKI IntelliDose adagoló 7517125

IntelliTrail 7523390

Súrolókefe 28 cm 7510634

Súrulókefe nejlon 28 cm 7519395

Súrolókefe mosott betonhoz 28 cm 7510632

Vízfeltöltő cső univerzális csatlakozóval 8502830

Akkumulátor blokk 12V 76Ah/5 (2x) 7520152
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