TASKI swingo 350 B – Batteridriven kombimaskin
TASKI swingo 350 B ger dig:
– Bekväm åtkomlighet på trånga ytor
– Effektivt rent och torrt
– Säkerhet och enkelhet
– Pålitlighet och hållbarhet

Bekväm åtkomlighet på trånga ytor
Med sin låga höjd och det fällbara handtaget kommer 350B åt att göra rent under bord och hyllor.
Borstvalsen är förskjuten i sida och medger rengöring intill socklar och in i hörn. Det manuellt fällbara torkarbladet framför borstvalsen skrapar effektivt med sig smutsvattnet även då man backar
maskinen.
Effektivt rent och torrt
Jämfört med manuell rengöring gör 350B väsentligt renare, det blir mer hygieniskt och golvet får
en bättre glans under längre tid. Resultatet uppnås
tack vare en optimerad skurfunktion i kombination
med den V-formade sugskrapan. Den suger helt
torrt även på ojämna och kraftigt strukturerade
golv.

Orange Clean AB
Box 2046
169 02 Solna
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174 45 Sundbyberg

Tekniska Data
Teoretisk kapacitet
Skurbredd
Sugskrapans bredd
Renvattentank
Smutsvattentank
Effekt
Strömstyrka
Batterikapacitet
Drifttid
Vikt körklar (inklusive vatten)
Mått (LxBxH) (bara maskinhuset)
Borstsystem
Borsttryck
Kabellängd laddare
Skyddsklass
Godkännande

1140 m2/tim
38 cm
55 cm
10 l
10 l
1100 W
12 V
25 Ah/C5
45 min
67 kg
790x450x430 mm
Borstvals
max. 17 kg
3m
II
CE/CB Test cert.

Säkerhet och enkelhet
Tack vare maskinens utmärkande sugförmåga
reduceras risken för halkolyckor till ett minimum.
Detta gör det möjligt att köra maskinen under dagtid även på trafikerade områden. Det ergonomiskt
utformade, justerbara handtaget med klämskydd
medger bekväm och säker körning.
Pålitlighet och hållbarhet
Maskinen är mycket robust och hållbar och klarar
av krävande miljöer. Det gör den till en av de mest
pålitliga maskinerna på marknaden i dag.
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Modell
TASKI swingo 350 B BMS EURO

Art.nr
7516860

Tillbehör
Tillbehör
Borsvals standard 38cm
Borstvals hård 38 cm
Tillkommande batteri

Art.nr
7516863
7516864
Art.nr

Batteri 12V 25Ah

7516868

Andra fördelar
Justerbart borsttryck: Borsttrycket kan justeras och optimeras för alla hårda och halvhårda golv. En
elektronik övervakar borsttrycket och indikerar med två lampor för att skydda motorn från skador.
Borst- och sugenheten
Borsten och sugskrapan kan enkelt tas bort för rengöring. Även sugbladen kan med några enkla handgrepp
bytas utan verktyg.
BMS: Battery Management System
Batteriladdaren som är inbyggd i maskinen förhindrar djupurladdning och säkerställer rätt laddnings
process, vilket förlänger batteriets livslängd.
Vattenflöde
Vattenflödet kan bekvämt ställas in efter behov, på kontrollpanelen.
Handtaget
Körhandtaget är ergonomiskt utformat och justerbart i höjd och kan vara ”flytande” eller låsas i fast läge
för bästa arbetsställning.

