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Ευελιξία στην εφαρμογή
Χάρη στο συμπαγές του μέγεθος και τη μικρή και εργονομική 
χειρολαβή, η TASKI Swingo 455 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα 
μεγάλο εύρος εφαρμογών. Είναι πραγματικά ευέλικτη για χρήση 
σε όλους τους τύπους σκληρών δαπέδων μικρών συμφορημένων 
περιοχών, όπως σε καταστήματα λιανεμπορίου, κουζίνες, σχολεία 
και νοσοκομεία ενώ παράλληλα προσφέρει μεγάλο πλάτος εργασίας 
και αυξημένη χωρητικότητα του κάδου. Ο καθαρισμός κατά μήκος 
των τοίχων και κάτω από τραπέζια είναι δυνατός χάρη στην ευέλικτη 
χειρολαβή με την εύκολη προσαρμογή του ύψους της και το σύστημα 
διπλού άξονα. 

Άριστη απόδοση
Χάρη στο βελτιωμένο σύστημα βούρτσας επιτυγχάνονται
εκπληκτικά αποτελέσματα, ακολουθώντας το επίπεδο του δαπέδου 
και πετυχαίνοντας άριστη απομάκρυνση των ρύπων. Το νέο, 
πατενταρισμένο σκουΐτζι σχήματος V επιτρέπει την άριστη 
απορρόφηση του νερού από το δάπεδο. Χάρη στο νέο σχεδιασμό 
των τριών τροχών, η προσαρμογή του σκουΐτζι δεν είναι πλέον 
απαραίτητη.

Ασφάλεια και απλότητα
Η ζωή γίνεται ευκολότερη όταν τα πράγματα γίνονται απλά και 
άνετα και η TASKI Swingo 455 μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Με τον 
διαισθητικό της έλεγχο και τα κίτρινα σημεία συντήρησης, ο χρόνος 
εκπαίδευσης και συντήρησης μειώνεται στο ελάχιστο. Η ενσωμάτωση 
ενός εύκολου στη μετακίνηση κάδου καθιστά την TASKI Swingo 455 
εύκολη στη χρήση και στη συντήρηση.

Αξιοπιστία και ανθεκτικότητα
Η TASKI Swingo 455 είναι πολύ στιβαρή και ανθεκτική και έχει 
σχεδιαστεί για να αντέχει τις σκληρότερες καθαριστικές εφαρμογές. 
Η χρήση υλικών υψηλής τεχνολογίας και αντοχής, ενισχύουν τη 
διάρκεια ζωής της μηχανής, ενώ μειώνουν τα κόστη επισκευής και 
συντήρησης στο ελάχιστο.
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TASKI® swingo 455 B και 455 E
Τεχνικές πληροφορίες

Περιγραφή TASKI swingo 455 B TASKI swingo 455 E

Θεωρητική απόδοση 1290 m2/h 1290 m2/h

Πλάτος εργασίας 43 cm 43 cm

Πλάτος σκουΐτζι 69 cm 69 cm

Κάδος διαλύματος/ Κάδος ακαθάρτων 22 l/25 l 22 l/25 l

Τάση λειτουργίας 24 V 230-240 V/50 Hz

Χωρητικότητα μπαταρίας/ διάρκεια (ονομαστική) 50 Ah/C5-1,5 ώρες Χωρίς μπαταρία

Βάρος έτοιμης προς χρήση μηχανής 120 kg 90 kg

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) (μόνο μηχανής) 110 x 48 x 92 cm 110 x 48 x 92 cm

Πίεση βούρτσας 32 kg 25 kg

Μήκος καλωδίου N/A 25 m

TASKI swingo 455

Μοντέλο Κωδικός

TASKI swingo 455 B BMS 7518367

TASKI swingo 455 E 7518534

BMS = Σύστημα Διαχείρισης Μπαταρίας Δείτε τιμοκατάλογο

Αξεσουάρ/ Πρόσθετα εξαρτήματα

Περιγραφή Κωδικός

Δίσκος οδηγός για τσόχες 43 cm 7510829

Βούρτσα σκληρή 43 cm 8504750

Βούρτσα ενδιάμεσης σκληρότητας 43 cm 8504800

Ποικιλία από τσόχες πολυεστερικές και επαφής Δείτε τιμοκατάλογο


