Taski Swingo 4000
Ride-on gulvvaskemaskin med suverene egenskaper
Taski Swingo 4000:
• Fremragende ytelse
• Enestående resultat
• Høy driftsikkerhet
• Enkel og ergonomisk i bruk
Fremragende ytelse
Det patenterte systemet for vannutlegging, CSD, gir alltid samme vannmengde pr m² uavhengig av hastigheten på maskinen. Det gir en betydelig
besparelse på forbruk av vaskevann. Dette i kombinasjon med tanker på hele
200 l reduserer antall tidkrevende stopp til tømming og fylling av tanker og
øker produktiviteten betydelig. Med det unike “all-wheel-steering”-systemet
er maskinen lett å manøvrere selv i trange områder.
Enestående resultat
Den nye, patenterte W-formede nalen følger maskinen og gulvets profil.
Gulvet blir helt tørt med det samme selv på ujevne gulv og i svinger. Kraftige
nalgummiblader og direkte oppsug til skittenvannstanken sørger for at også
mindre smussbiter suges opp uten tilstopping i slange og munnstykke. Det
betyr rene tørre gulv med det samme og vedvarende gode resultater.
Høy driftsikkerhet
Taski Swingo 4000 er konstruert for kontinuerlig drift også under “røffe”
forhold. Deler og komponenter er av høy kvalitet med lang levetid. Det
øker driftssikkerheten og reduserer behovet for service og reparasjon. Alle
punkter som krever regelmessig vedlikehold er fargekodet (gult). Det daglige
vedlikeholdet kan dermed enkelt utføres selv med et minimum av trening for
operatøren. Riktig vedlikehold sikrer problemfri drift i det lange løp.
Enkel og ergonomisk i bruk
Enkel påstigning, justerbart sete med høy seterygg og den nyutviklede
“gasspedalen” gir operatøren god ergonomi under arbeidet. God oversikt
fra førersetet og med en svingbar nal som følger maskinen kan det kjøres
helt inntil vegger og rundt hindringer. Den spesielle ECO-bryteren reduserer
støynivået på sugemotoren og gjør Taski Swingo 4000 egnet til bruk på dagtid
selv i lydsensitive områder.

Spesifikasjoner for Taski Swingo 4000

Tekniske data

Utstyr og tilbehør

BESKRIVELSE

BESKRIVELSE

VARENUMMER

Teoretisk ytelse

6375 m2/t

Føringsskive for pads 43 cm

7495

Arbeidsbredde

85 cm

Skurebørste standard 43 cm

7492

Nalbredde

110 cm

Skurebørste myk 43 cm

7494

Rentvannstank – flextank

200 l

Skurebørste stiv 43 cm

7493

Skittenvannstank – flextank

210 l

Taski Jfit-kit for Swingo 4000/5000

7496

Spenning

24 V

Batterilader 24V/30A Gel 230V

7491

Batterikapasitet

240-360 Ah/C5

Gelbatterier 6V/240Ah (standard)

7507

Driftstid batteri (nominell)

4-6,5 time

Batterier 24V/360Ah

(ekstrautstyr)

Vekt klar til bruk med full tank,
240Ah batterier og operatør (75 kg)

760 kg

Varsellys

4128992

Størrelse (L x B x H)
(høyde over førersetet)

187 x 89 x 140 cm

Frontlys

4128994

Lensepumpe

4129878

Venderadius

200 cm

Chassisbeskyttelse

4129882

Maks. stigning med full tank

10 %

4129883

Børstesystem

2 x 43 cm

Beskyttelsestak FOPS
I kombinasjon med chassisbeskyttelse

Børstetrykk

56-112 kg

Rengjøringshastighet /
transporthastighet

Inntil 7,5 km/t
8,0 km/t

Lydnivå iht. EN 60704-1

67 dB(A)

Beskyttelsesklasse

III

Sprutbeskyttelsesklasse

IPX3

Godkjenninger

CE/CB test sertifikat

Taski Swingo 4000
MODELL

VARENUMMER

Taski Swingo 4000 komplett

7508

Taski Swingo 4000 komplett m/Jfit

7509

BESKRIVELSE AV EGENSKAPER
BMS (Battery Management System): Den innebyggede laderen hindrer dyputlading av – og overvåker – ladeprosessen. Det sikrer riktig
lading og lang levetid på batteriene. Må kun brukes gelbatterier med kapasitet på inntil 330Ah.
CSD (Cleaning Solution Dosage): Automatisk dosering av rentvann tilpasset hastigheten på maskinen. CSD betyr at den mengde rentvann som tilføres alltid er den samme per arealenhet uansett hvilken hastighet maskinen har. Det blir intet vannsøl når hastigheten
settes ned i svinger, rundt hjørner eller ved andre hindringer. CSD reduserer forbruket av rentvann med 30-50 % og bidrar til betydelig
høyere produktivitet.
ECO-mode: ECO-funksjonen betyr energisparing og lavere lydnivå ved at styrken på sugemotoren reduseres. Med ECO-funksjonen
aktivert kan maskinen også brukes i lydsensitive områder på dagtid som for eksempel i sykehus.
Jfit (automatisk dosering): Jfit er et doseringssystem som sikrer konstant dosering av rengjøringsmiddel til enhver tid. Bruk av Jfit
hindrer overdosering og bidrar til et vedvarende godt resultat samt reduserer kostnadene til rengjøringsmidler.
Start/stopp-program: Elektronikken lagrer de sist brukte innstillingene slik som børstetrykk, vannmengde, ECO-mode etc, og bruker
disse når maskinen startes opp igjen. Med denne egenskapen kan arbeidet raskt startes opp uten at ale funksjonene må stilles inn på nytt.
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