
Gulvvaskemaskin med fremragende
rengjøringseffekt og helt tørre gulv

TASKI swingo 1255B tilbyr:

Stor kapasitet - høy ytelse
Fremragende rengjøringsresultat
Enkelhet i bruk og vedlikehold
Robust og driftsikker maskin

Stor kapasitet - høy ytelseStor kapasitet - høy ytelseStor kapasitet - høy ytelseStor kapasitet - høy ytelse
Det patenterte CSD - doseringssystemet sikrer alltid samme
mengde vann pr arealenhet og reduserer forbruket
av rentvann med 30-50%.  I kombinasjon med 60 L
store tanker øker dette ytelsen og reduserer antall stopp til
tømming og fylling.  Dual-aksel systemet gjør maskinen
lettkjørt og enkel å manøvrere. 
 
Fremragende rengjøringsresultatFremragende rengjøringsresultatFremragende rengjøringsresultatFremragende rengjøringsresultat
Det patenterte børsteopphenget sørger for at børstene
følger gulvets profil. Det gir samme børstetrykk i hele
arbeidsbredden. De to sideforskjøvede børstene rengjør helt
inntil vegger og hyller.  Dette gir høy og jevn
rengjøringseffekt.  Den patenterte, V-formede nalen sørger
for et perfekt oppsug på alle harde gulv, selv på ujevne og
flislagte gulv med fuger.  Direkte oppsug gjør at nalen også
suger opp mindre smusspartikler uten blokkeringer i slange
og nal. Med det utprøvede 3-hjuls-konseptet er nalen
selvjusterende - komplisert justering av nalen er nå eliminert.
 

Enkelhet i bruk og vedlikeholdEnkelhet i bruk og vedlikeholdEnkelhet i bruk og vedlikeholdEnkelhet i bruk og vedlikehold
Alle punkter som krever daglig vedlikehold er fargekodet
(gule).  De kan enkelt demonteres/monteres uten bruk av
verktøy.  Displayet med betjeningsbrytere har
selvforklarende symboler.  Det reduserer behovet for trening
og opplæring. Færre deler og enkel adkomst gjør Swingo
1255 meget servicevennlig.
 
Robust og driftsikker maskinRobust og driftsikker maskinRobust og driftsikker maskinRobust og driftsikker maskin
Utstrakt bruk av høyteknologiske materialer av høy
kvalitet er en garanti for høy driftssikkerhet og lave
servicekostnader i det lange løp.

Tekniske dataTekniske dataTekniske dataTekniske data
Teoretisk ytelse 2475 m²/t
Arbeidsbredde 55 cm
Nalbredde 80 cm
Rentvannstank (nominell) 60 l
Skittenvannstank (nominell) 60 l
Effektforbruk 1000 W
Spenning 24 V
Batterikapasitet 100 - 140 Ah/C5
Driftstid fulladet batteri up to 3 t
Vekt klar til bruk 260 kg
Størrelser (L x B x H) 1420x580x1170 mm
Vendediameter 1.33 m
Børster/føringsskiver 2 x 28 cm
Børstetrykk 48 kg
Hastighet 4.5 km/h
Kabellengde - innebygd lader BMS 3 m
Lydnivå 58 dB(A)
Beskyttelsesklasse (med BMS / uten
BMS)

II / III

Godkjenninger CE/CB Test cert./
ÖVE/cETL
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TASKI swingo 1255 B leveres i følgende versjoner
ModellModellModellModell Power *Power *Power *Power * Power BMS *Power BMS *Power BMS *Power BMS * Power EBU *Power EBU *Power EBU *Power EBU * Power BMS EBUPower BMS EBUPower BMS EBUPower BMS EBU

Fremdrift på hjul (WD+CSD) X X X X

Innbygget lader (BMS) X X

Elektrisk heving/senking av børster (EBU) X X

* Lagerføres ikke i Norge

Fremdrift på hjul (WD+CSD) X X X X

Innbygget lader (BMS) X X

Elektrisk heving/senking av børster (EBU) X X

* Lagerføres ikke i Norge

Utstyr og tilbehør
UtstyrUtstyrUtstyrUtstyr VarenummerVarenummerVarenummerVarenummer

Instalock føringsskive 28 cm 7510634
Skurebørste standard 28 cm 7510631
Skurebørste myk 28 cm 7510632
Skurebørste hard 28 cm 7510633
Fylleslange med universalkopling 8502830
Annte tilbehørAnnte tilbehørAnnte tilbehørAnnte tilbehør VarenummerVarenummerVarenummerVarenummer
Polyuretan hjul, brune 4122526 (17605-10)
Polyuretan hjul myke 4123154 (17608-40)
Polyuretan trinsehjul 100mm 4122527 (17605-71)
Timeteller 4075260 (4991/105)
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Beskrivelse av egenskaper
BMS: Innebygget batterilader:BMS: Innebygget batterilader:BMS: Innebygget batterilader:BMS: Innebygget batterilader:  Den helatomatiske og integrerte batteriladeren overvåker ladeprosessen og gir optimal lading
og lang levetid for batteriene.
 
WD: Fremdrift på hjulene:WD: Fremdrift på hjulene:WD: Fremdrift på hjulene:WD: Fremdrift på hjulene:  Hastigheten er trinnløs variabel.  Inntil 4,5 km/t forover og 2,5 km/t bakover.  Dette gir uanstrengt
kjøring og øker ytelsen sammenlignet med modeller uten fremdrift på hjulene.
 
CSD: Automatisk vanndosering:CSD: Automatisk vanndosering:CSD: Automatisk vanndosering:CSD: Automatisk vanndosering: Med det patenterte CSD systemet for vanndosering sikres alltid samme vannmengde pr
arealenhet.  Jo saktere det kjøres - f. eks. rundt hjørner - desto mindre vann doseres ut.   Resultatet er 30-50% lavere
vannforbruk.  Ingen vannsøl i svinger og betydelig høyere kapasitet. 
 
EBU: Elektrisk børsteenhet:EBU: Elektrisk børsteenhet:EBU: Elektrisk børsteenhet:EBU: Elektrisk børsteenhet: Børsteenheten heves og senkes enkelt med et trykk på bryteren.  Børster og føringsskiver kan
enkelt skiftes - selv for utrenede operatører.
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