Swingo 455 E

TASKI Swingo 455 ger dig:
 Brett användningsområde
 Överlägsen skur- och sugförmåga
 Enkel daglig skötsel
 Pålitlighet och kvalité

Brett användningsområde
Tack vare sin kompakta storlek, ställbara
och ergonomiskt utformade handtag kan
TASKI 455 användas i en mängd olika
miljöer. Den passar perfekt på mindre eller
trånga ytor i bl.a. butiker, kök, skolor och
sjukhus. Det ställbara handtaget och det
dubbelaxlade länkhjulet gör att maskinen
vänder på stället och är mycket
lättmanövrerad och du kommer med lätthet
åt längs väggar och under bord.
Överlägsen rengörings- och sugförmåga
Den nya patenterade V-formade sugskrapan
suger absolut torrt även i svängarna och
klarar de flesta typer av golv även om golvet
är ojämnt eller strukturerat. Tack vare det
beprövade 3 hjuls konceptet är justering av
munstycket inte längre nödvändig. Maskinen
är utrustad med direktsug vilket innebär att
förmoppning inte behövs.
Borst-/ rondellupphängningen är konstruerad
så att borsten/ rondellen följer golvets alla
ojämnheter.
Enkel daglig skötsel
Maskinen är försedd med gula skötselpunkter på de
delar som skall rengöras och underhållas efter varje
körning. Bra åtkomlighet till de delar som ska
rengöras minimerar tidsåtgången och inga verktyg
behövs.
Vid rengöring av vattentanken tas denna loss med ett
enkelt handgrepp.
Pålitlighet och kvalité
Maskinen är, precis som alla TASKI-maskiner,
konstruerad för att hålla länge. Den är byggd av
material med hög hållfasthet vilket minskar både
driftsstörningar och reparationskostnader.
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Tekniska data

455E

Teoretisk kapacitet
Arbetsbredd
Sugskrapans bredd
Renvattentank
Smutsvattentank
Strömstyrka
Batterikapacitet
Drifttid
Kabellängd
Vikt körklar maskin
Mått (LxBxH)
Skurhuvud
Skurtryck
Ljudnivå
Stänkskyddad
Godkännande
Rekommenderad rondellstorlek

1 290 m2/h
43 cm
69 cm
22 liter
25 liter
230-240V/50Hz
Kabeldrift
25 meter
90 kg
110 x 48 x 92 cm
43 cm
25 kg
68/63 db(A)
IPX3
TÜV, ÖVE
17”

Modell

Art nr

TASKI Swingo 455 E

7518534

Tillbehör

Art nr

Rondellhållare 43 cm

7510829

Skurborste standard 43 cm

8504750

Skurborste betong (mjuk) 43 cm

8504800

Skurborste nylongrit 43 cm

8504780

