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TASKI swingo 855 Power BMS – Batteridriven kombimaskin

Perfekt kombination av smidighet och stor 
avverkningsgrad
Swingo 855 är en smidig och lätthanterlig maskin 
som har stor kapacitet tack vare sin
skurbredd. Skurbredden är 50 cm och borsten 
skurar effektivt även utmed socklar. Den stora 
tanken och det patenterade CSD systemet ökar 
väsentligt kapaciteten och minskar ställtider för 
tömning och tankning.

Utmärkt skurning och uppsugning
Det patenterade borstsystemet följer golvets 
ojämnheter med samma borsttryck över hela ar-
betsbredden, vilket medför mycket bra smutsbort-
tagning. Den nya patenterade V-formade sugskra-
pan ser till att det blir absolut torrt på de flesta 
golv. Tack vare de 3-stödhjul på skrapan är den 
helt självjusterande.

TASKI swingo 855 ger dig:
– Smidighet och stor avverkningsgrad
– Perfekt skurning och uppsugning
– Pålitlighet och hållbarhet
– Enkelhet och lätt skötsel

Tekniska Data
Teoretisk kapacitet 2250 m²/tim (praktisk

ca 850m²/tim)
Skurbredd 50 cm
Sugskrapans bredd 69 cm
Renvattentank 40 l
Smutsvattentank 40 l
Effekt 900 W
Strömstyrka 24 V
Batterikapacitet 50- 70 Ah/C5
Drifttid upp till 2 timmar
Vikt körklar (inklusive vatten) 120 kg
Mått (LxBxH) 1220x530x1195 mm
Vändradie 122 cm
Borstsystem 1 x 50 cm
Borsttryck 43 kg
Hastighet 4.5 km/h
Kabellängd laddare 3 m
Ljudnivå 58 dB(A)
Skyddsklass Klass I
Godkännande CE/CB Test cert./

ÖVE/cETL

Pålitlighet och hållbarhet
Användning av ”high tech” material och ”long life” 
komponenter, ökar maskinens livstid samtidigt 
som service och reparationskostnader begränsas 
till ett minimum.

Enkelhet och lätt skötsel
Alla delar som skall rengöras dagligen är färgko-
dade i gult och kan enkelt, utan verktyg, tas bort 
för rengöring. Instrumentpanelen är lättförstådd 
och visar all relevant information. Egenskaper som 
innebär problemfri skurning med ett minimum av 
förarutbildning
 



Modell TASKI swingo 855 B
Hjuldrift (WD+CSD) x
Battery Management System (BMS) x

Tillbehör
Tillbehör Art.nr
Rondellhållare 50 cm 7510830
Skurborste standard 50 cm 8504770
Skurborste betong 50 cm 8505120
Skurborste nylongrit 50 cm 8505130
Stort sortiment av rondeller Se ordinarie prislista
Reservdelar Art.nr

Polyuretan drivhjul, bruna 4122526 (17605-10)

Set med 2 polyuretan drivhjul, gröna (supergrepp) 4122746 (17608-50)

Polyuretan länkhjul 100mm 4122527 (17605-71)

Andra fördelar

BMS (Battery Management System): Batteriladdaren som är inbyggd i maskinen, förhindrar djupurladd-
ning av batteriet samt anpassar laddningen till batteriets status. Detta system förlänger batteriets livs-
längd.

WD (Wheel Drive- Hjuldrivning): Hastigheten som kan varieras framåt upp till 4,5 km/tim och bakåt 
upp till 2,5 km/tim säkerställer ergonomisk och bekväm körning, vilket ökar avverkningsgraden jämfört 
med en borstdriven maskin.

CSD (Cleaning Solution Dosing): CSD-doseringssystemet är kopplat till maskinens hastighet framåt. 
Detta innebär att samma mängd rengöringslösning fördelas över hela ytenheten, oberoende av maskinens 
hastighet. Detta ger stor tids- och vattenbesparing samt jämnt skurresultat.


