
TASKI® swingo 755 B 
Αυτόματη μπαταριοκίνητη μηχανή πλύσεως 
- στεγνώσεως

Βασικά χαρακτηριστικά  
  Ευελιξία και υψηλή απόδοση
  Άριστα καθαριστικά και στεγνωτικά αποτελέσματα
  Αντοχή και ανθεκτικότητα
  Απλότητα και ευκολία συντήρησης

Αριστος συνδυασμός ευελιξίας και υψηλής απόδοσης
Η swingo 755 B είναι πολύ εύκολη στο χειρισμό και προσφέρει μέγιστη ευελιξία 
για χρήση σε συμφορημένους χώρους. Το σύστημα διπλού άξονα δίνει τη 
δυνατότητα πλήρους περιστροφής ακόμα και σε στενές περιοχές. Ο 40L κάδος 
διαλύματος και το πατενταρισμένο σύστημα CSD αυξάνει την παραγωγικότητα 
και μειώνει τις χρονοβόρες στάσεις για επαναγέμιση του κάδου κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας καθαρισμού.

Αριστα καθαριστικά και στεγνωτικά αποτελέσματα
Η πατενταρισμένη βούρτσα ακολουθεί το ανάγλυφο του εδάφους και ασκεί 
ομοιόμορφη πίεση κατά μήκος όλου του πλάτους εργασίας, με αποτέλεσμα 
την άριστη απομάκρυνση των ρύπων. Το νέο και πατενταρισμένο σκουΐτζι 
σχήματος V επιτρέπει την άριστη περισυλλογή του νερού από το δάπεδο, ενώ 
το σύστημα κύλησης σε 3 ροδάκια, εξαλείφει την ανάγκη προσαρμογής του.

Απλότητα και ευκολία συντήρησης
Ολες οι λειτουργίες που χρειάζονται συχνή συντήρηση είναι χρωματικά 
κωδικοποιημένες με κίτρινο χρώμα και μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα 
χωρίς εργαλεία. Ο πίνακας ελέγχου είναι αυτοεπεξηγούμενος και εμφανίζει 
όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες. Τα χαρακτηριστικά αυτά επιτρέπουν την 
απρόσκοπτη λειτουργία με ελάχιστη ανάγκη για εκπαίδευση.
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TASKI swingo 755 B Προδιαγραφές

Αξεσουάρ/Πρόσθετα εξαρτήματα

Περιγραφή Κωδικός

Δίσκος οδηγός για τσόχες 43cm BV53175

Βούρτσα σκληρή 43cm BV53923

Ποικιλία από τσόχες πολυεστερικές και επαφής  

TASKI swingo 755 B

Μοντέλο Κωδικός

Σύστημα Μπαταρίας BMS 7516825

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Περιγραφή

Θεωρητική απόδοση 1290 / 1935 m2/h

Πλάτος εργασίας 43 cm

Πλάτος σκουίτζι 69 cm

Κάδος διαλύματος 40 l

Κάδος ακαθάρτων 40 l

Ονομαστική κατανάλωση 900 W

Τάση λειτουργίας 24 V

Χωρητικότητα μπαταρίας 50-70 Ah/C5

Αυτονομία μπαταρίας (ονομαστική) 2 h

Βάρος έτοιμης προς χρήση μηχανής  155/160 kg

Περιγραφή

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) 116x47.5x119.5cm

Ακτίνα κύκλου στροφής 1.12 m

Σύστημα βούρτσας 1 x 43 cm

Πίεση βούρτσας  40/43 kg

Ταχύτητα εργασίας (economy) 3.0 /4.5 km/h

Μήκος καλωδίου του ενσωματωμένου 
φορτιστή μπαταρίας

3 m

Επίπεδο θορύβου 58 dB(A)

Προστασία εκτίναξης νερού I/III

Εγκρίσεις CE/CB Test cert.

Περιγραφή των χαρακτηριστικών

BMS (Σύστημα Διαχείρισης Μπαταρίας): Ο φορτιστής της μπαταρίας ο οποίος είναι ενσωματωμένος στη μηχανή, αποτρέπει την πλήρη αποφόρτισή 
της, ενώ ταυτόχρονα ελέγχει τη διαδικασία φόρτισης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απλή και γρήγορη φόρτιση της μπαταρίας, καθώς και την αυξημένη 
διάρκεια ζωής της.

CSD (Δοσομέτρηση Διαλύματος Καθαρισμού): Χάρη στο σύστημα CSD, το διάλυμα καθαρισμού δοσολογείται στο δάπεδο, ανάλογα με την ταχύτητα που 
κινείται η μηχανή. Αυτό σημαίνει ότι η ποσότητα διαλύματος που χρησιμοποιείται ανά m2 παραμένει πάντα σταθερή. Το αποτέλεσμα δεν είναι πια λίμνες στις 
γωνίες, ενώ υπάρχει εξοικονόμηση καθαριστικού διαλύματος κατά 30% -50% και αύξηση της αποδοτικότητας.
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