
TASKI® swingo® 755 B 
Batteridrevet kombinationsmaskine

TASKI swingo 755 B giver dig
  Høj ydeevne og fantastisk manøvredygtighed
  Fremragende rengøringsresultater
  Lang holdbarhed
  Nem vedligeholdelse

Perfekt kombination af ydeevne og manøvredygtighed
Swingo 755 B er let at håndtere og giver stor � eksibilitet ved brug i lukkede 
områder. Det dobbelt-akslede system gør det muligt at dreje maskinen, 
bogstaveligt talt, på stedet. Dermed sikres fremragende manøvredygtighed i 
tæt tra� kerede områder. En 40 ltr tank og det patenterede MDS system, forøger 
produktiviteten væsentligt, samt mindsker de tidskrævende tankpåfyldninger.

Fremragende rengøringsresultater
Den patenterede børste følger gulvets pro� l med en jævn trykfordeling på 
den fulde arbejdsbredde og dermed sikres optimal � ernelse af snavs. Den nye 
patenterede V-formede skviser sikrer fremragende vandopsamling fra gulvet. 
Det afprøvede 3-hjuls koncept sikrer, at justering af skviser ikke længere er 
nødvendig.

Lang holdbarhed
Brug af højteknologiske materialer og komponenter med lang levetid, 
forbedrer maskinens oppetid samtidig med at omkostninger til service og 
reparationer mindskes til et minimum.

Nem vedligeholdelse
Alle komponenter, der skal vedligeholdes er gule og kan � ernes uden 
værktøj. Instrumentbrættet er selvforklarende og viser alle relevante 
oplysninger. Disse funktioner sikrer problemfri betjening med et minimum af 
operatøruddannelse.
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TASKI swingo 755 B Speci� kationer

Tilbehør / Ekstra udstyr

Tilbehør Varenummer

Rondelholder 43 cm 7510829

Skurebørste, hård 43 cm 8504750

Skurebørste, blød 43 cm 8504800

Skurebørste, ekstra hård 43 cm 8504780

Udvalg af diverse rondeller Se varekatalog

TASKI swingo 755 B � ndes i følgende modeller

Model ECO BMS Power BMS

Battery Management System (BMS) X X

Træk på hjul X

Varenr. 246421 246420

Teknisk Data

Tilbehør

Teoretisk arbejdsydelse 1935 m²/h

Arbejdsbredde 43 cm

Skviserbredde 69 cm

Tankkapacitet (rent vand) 40 ltr.

Tankkapacitet (snavset vand) 40 ltr.

Nominel e� ekt 900 W

Volt 24 V

Batterikapacitet 50-70 Ah/C5

Køretid 2 timer

Maskinvægt klar til brug 160 kg

Tilbehør

Dimensioner (L x B x H) 1160x475x1195 mm

Vendediameter 1.12 m

Børstesystem 1 x 43 cm

Børstetryk  40kg

Arbejdshastighed 4.5 km/t

Batterilader kabellængde 3.0 m

Lydniveau 58 dB(A)

Beskyttelsesklasse II

Godkendelser CE/CB Test cert./ÖVE.

Egenskaber

BMS (Batteri Management System): Den indbyggede batterioplader forhindrer a� adning og sikrer en nem og hurtig batteriopladning samt lang levetid 
for batteriet.

Træk på hjul: Den variable kørehastighed (op til 4.5 km/t forlæns og 2.5 km/t baglæns) sikrer nem håndtering og ergonomisk betjening.

MDS (Middel Doserings System): MDS doserer den rigtige mængde sæbeopløsning på gulvet, afhængigt af hvor hurtigt maskinen kører. Mængden af 
sæbeopløsning pr. m2 er derfor altid konstant.
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