
Den helt nye type af ultra-kompakte
kombinationsmaskiner

TASKI swingo 150 giver dig:

Omgående tørre gulve
Fremragende rengøringsresultater
Nem rengøring af svært tilgængelige områder
Nem, effektiv og ergonomisk betjening

Omgående tørre gulveOmgående tørre gulveOmgående tørre gulveOmgående tørre gulve
Ved rengøring med TASKI swingo 150 kan befærdede og
travle områder som butikker, toiletter, restauranter,
tankstationer, forhaller, osv. benyttes omgående og sikkert
med mindsket risiko for glid og fald på glatte gulve.
Maskinen tørrer både forlæns og baglæns. Den unikke
sugeenhed fjerner op til 99% af vandet fra gulvet, hvorimod
manuelle rengøringsmetoder altid vil efterlade rester af
vaskevand på gulvet, så gulvet hurtigt snavses til igen, når
der gås på de stadig våde gulve.
 
Fremragende rengøringsresultaterFremragende rengøringsresultaterFremragende rengøringsresultaterFremragende rengøringsresultater
Stor mekanisk skrubbevirkning og børstetryk, der er op til 10
gange højere end ved manuel rengøring, er med til at give
de bedste rengøringsresultater. Én enkel arbejdsgang sikrer
færre rester af snavs. Med sit unikke lave børstehoved, kan
TASKI swingo 150 nemt komme til under hylder, stativer,
møbler eller lignende.

Nem rengøring i svært tilgængelige områderNem rengøring i svært tilgængelige områderNem rengøring i svært tilgængelige områderNem rengøring i svært tilgængelige områder
Det opretstående design minder om traditionelle
opretstående støvsugere. Maskinen kan benyttes hvor
traditionelle kombinationsmaskiner er for tunge, og hvor
manuelle rengøringsmetoder ikke giver den fornødne
rengøringshygiejne. Det innovative koncept gør det muligt
for brugeren at bevæge maskinen i alle retninger.
 
Nem, effektiv og ergonomisk betjeningNem, effektiv og ergonomisk betjeningNem, effektiv og ergonomisk betjeningNem, effektiv og ergonomisk betjening
Maskinen er handy og nem at manøvrere. Bekvemme
håndtag gør det nemt at løfte og transportere swingo 150 på
trapper. Den kompakte størrelse gør den nem at opbevare.

Teknisk DataTeknisk DataTeknisk DataTeknisk Data
Arbejdsbredde 335 mm
Skviserbredde 355 mm
Vaskevandstank 2.6 l
Snavsevandstank 2.9 l
Nominel effekt 1100 W
Volt 230 V / 50 Hz
Børsteomdrejninger 1700 RPM
Maskinvægt u. ledning 11.7 kg
Vægt, håndtag 1.3 kg
Dimensioner(L x B x H) 430x380x1120 mm
Ledningslængde 10 m
Lydniveau 74 db(A)
Beskyttelse mod sprøjtevand IPX 4
Beskyttelsesklasse II
Godkendelser CB Protocol, CSA
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TASKI swingo 150
ModelModelModelModel VarenummerVarenummerVarenummerVarenummer

TASKI swingo 150 7516209TASKI swingo 150 7516209

Tilbehør / Ekstra udstyr
TilbehørTilbehørTilbehørTilbehør VarenummerVarenummerVarenummerVarenummer

Valsebørste, standard 7516236
Valsebørste, hård 7516237
Skviser Kit 7516546

Valsebørste, standard 7516236
Valsebørste, hård 7516237
Skviser Kit 7516546

Egenskaber
Justerbart bJusterbart bJusterbart bJusterbart bøøøørstetrykrstetrykrstetrykrstetryk:::: Børstetrykket kan justeres og optimeres til alle hårde og bløde underlag. Maskinens sofistikerede
elektronik styrer både børstetrykket med to indikatorlamper og beskytter børstemotoren. 
 
Integreret tankIntegreret tankIntegreret tankIntegreret tank:::: Både vaskevands- og snavsevandstanken er samlet i én beholder.  Beholderen er aftagelig og kan nemt
løftes af, når beholderen skal fyldes eller tømmes. Beholderens brede åbning gør det nemt at holde den ren. Beholderen
indeholder også en doseringsenhed til korrekt dosering af rengøringsmiddel.
 
Nem at vedligeholdeNem at vedligeholdeNem at vedligeholdeNem at vedligeholde::::  Børste og øvrige dele er nemme at rengøre og udskifte uden brug af værktøj for at minimere nedetid.
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