
TASKI® swingo 1650 
Stor batteridrevet kombinationsmaskine

TASKI swingo 1650 giver dig:
  Forøget arbejdsydelse
  Tørre gulve med det samme
  Enkelhed og ergonomi
  Let vedligeholdelse

Forøget arbejdsydelse
Endnu større tank samt det e� ektive MDS, reducerer vandforbruget med 
op til 40% og sikrer dermed at op til 2500 m2 gulv kan vaskes, før tømning 
og påfyldning af maskinen er nødvendig. Reduceret energiforbrug og 
højkapacitets batterier tillader over 4 timers anvendelse, før genopladning er 
nødvendig.

Tørre gulve med det samme
 Børsterne følger tæt gulvets pro� l og sikrer dermed den ideelle gulvvask.
Takket været den w-formede skviser, kan maskinen anvendes på alle tider 
i døgnet, idet maskinen efterlader gulvet helt tørt. Risikoen for glid- eller 
faldulykker reduceres dermed betragteligt.

Enkelhed og ergonomi
Det ergonomiske kørehåndtag kan tilpasses alle og den intuitive styring af 
maskinen medfører, at træningsbehov samt brugertræthed minimeres.

Let vedligeholdelse
Farvekodede vedligelholdelsespunkter kan adskilles og aftages på sekunder. 
Vedligeholdelse af maskinen er dermed selvforklarende og nemt - hermed sikres 
det bedste resultat, samt en forlænget levetid på maskinen.
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TASKI® swingo 1650 Speci� kationer

TASKI swingo 1650 BMS

Model Varenummer

TASKI swingo 1650 BMS 247116

Egenskaber

BMS - Batteri Vedligeholdelses System: Batteriopladeren, som er indbygget i maskinen, forhindrer a� adning og sikrer 
opladningsprocessen. Dette sikrer en nem og hurtig batteriopladning samt en lang levetid for batteriet.

MDS - Middel Doseringssystem: Med det patenterede MDS, doseres den rigtige mængde sæbeopløsning på gulvet, afhængigt 
af hvor hurtigt maskinen kører. Det betyder at der ikke dannes "vandpytter" ved f.eks. hjørner hvor maskinen kører langsommere. 
Derudover opnås en forbrugsbesparelse af vand og rengøringsmiddel på 30-40%, samt en øget produktivitet. 

Teknisk Data

Beskrivelse

Teoretisk arbejdsydelse (ved 4,5 km/t) 2925 m2/t

Arbejdsbredde 65 cm

Skviserbredde 95 cm

Tankkapacitet (rent vand) 85 ltr.

Tankkapacitet (snavset vand) 85 ltr.

Volt 24 V

Nominel effekt 1200 W

Batterikapacitet 180 Ah /C5

Køretid over 4 timer

Maskinvægt (uden batterier) 120 kg

Beskrivelse

Maskinvægt klar til brug (uden 
operatør)

330 kg

Dimensioner (L x B x H) 154 x 69 x 118 cm

Bredde for passage af dør (uden skviser) 70 cm

Børstesystem 2 x 33 cm

Børstetryk 0,32 N/cm2

Arbejdshastighed 4,5 km/t

Max. stigning 2,0 %

Lydniveau 62 dB(A)

Beskyttelse mod sprøjtevand IPX 3
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Tilbehør / Ekstra udstyr

Tilbehør Varenummer

Rondelholder, 33 cm 7515515

Skurebørste, 33 cm 7515516

Vaskebørste, 33 cm 7515517

TASKI 3M rondel, 33 cm, White/Red/Blue/Black Se prisliste

TASKI 3M rondel 33 cm Purple (Diamant rondel) 7516123

Påfyldningsslange 531650


