
SWINGO 755
- Kompakt combimat med høy ytelse

LILLEBORG – REN OG NÆR VERDISKAPNING

ALLSIDIG MASKIN SOM PASSER FOR DE FLESTE JOBBENE

Enkel manøvrering og høy ytelse

Taski Swingo 755 er en allsidig maskin, som er enkel å 

håndtere. Det dobbelt-akslede hjulsystemet gjør maskinen 

stabil og den kan svinge rundt sin egen akse. Den er lett å 

kjøre også i trange og møblerte områder. Med store tanker 

på 40L og det patenterte CSD vanndoseringssystemet 

reduserer antall stopp for tømming og fylling av tanker. Det 

øker ytelsen vesentlig. 

Fremragende rengjørings- og tørkeresultat

Maskinens patenterte børste følger gulvprofilen og fordeler 

trykket jevnt over hele arbeidsbredden, og gir et svært godt 

rengjøringsresultat. Den nye patenterte V-formede nalen 

sikrer fremragende oppsuging av skittenvann og et tørt og 

rent gulv. Med de 3 støttehjulene på nalen er justering av 

nalen ikke lenger nødvendig, den justerer seg selv.

Robust kvalitet og lang levetid

Bruk av høyteknologiske materialer og komponenter av 

høykvalitet forlenger maskinens levetid og reduserer 

kostnader til service og reparasjoner. 

Selvforklarende og enkelt vedlikehold

Alle punkter som skal rengjøres etter bruk av farget gule og 

er lett synlige. Bruk av verktøy er ikke nødvendig. 

Instrumentpanelet har selvforklarende og lett forståelige 

symboler og viser all relevant informasjon. 



VARENUMMER

TEKNISKE DATA

ANDRE EGENSKAPER

SWINGO 755
Teknisk informasjon

TASKI Swingo 755

Komplett 

7516826K

Taski Swingo 755 

m/IntelliDose

7516826KI

Børste hard (17’’)

5491

Børste myk (17’’)

5492

Teoretisk ytelse 1935 m2/t

Arbeidsbredde 43 cm

Nalbredde 69 cm

Rentvannstank 40L

Skittenvannstank 40L

Spenning 24 V

Batterikapasitet 50-70 Ah/C5

Driftstid batteri Opp til 2t

Vekt klar til bruk 160 kg

Størrelse (L x B x H) 116 x 48 x 120 cm

Venderadius 1,12 m

Børstesystem 1 x 43 cm (17’’)

Børstetrykk 43 kg

Arbeidshastighet 4,5 km/t

Batteriladerkabel 3 m

Lydnivå 58 dB(A)

Beskyttelsesklasse I (med BMS)

Godkjenninger CE/CB Test cert/ÖVE

BMS (Integrert batterilader)

Integrert batterilader hindrer dyp utlading av 

batteriet og overvåker ladeprosessen.

WD (Fremdrift på hjul)

Justerbar arbeidshastighet (opp til 4,5km/t) 

fremover og (opp til 2,5 km/t) bakover sikrer god 

ergonomi og bekvemlighet, samtidig som det 

øker ytelsen sammenliknet med modeller uten 

fremdrift.

IntelliFlow

Automatisk dosering av rentvann tilpasset hastigheten på 

maskinen. IntelliFlow betyr at den mengde rentvann som 

tilføres alltid er den samme per areaelenhet uansett hvilken 

hastighet maskinen har. Den reduserer forbruket av rent 

vann med 30-50%.

IntelliDose

Automatisk doseringssystem for TASKI maskiner som bidrar 

til redusert forbruk av rengjøringsmidler og emballasje. 
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Børste standard (17’’)

5490


