
 

 

 

 

Taski®Swingo®XP-R & XP-M 
 
Batteridrevet stå på-maskin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egenskaper 

 Robust, ergonomisk design som opprettholder et profesjonelt image og øker brukertilfredshet. 

 Klassens beste på produktivitet 

 Nestegenerasjons elektronikk og programvare gir enklere manøvrering og dermed klassens 
beste kjøreopplevelse. 

 Selvforklarende og enkelt vedlikehold 
 

Robust og ergonomisk design 
Nye Taski XP-R og XP-M leverer på et uslåelig nivå når det gjelder renholds- og tørkeytelse. Med god 
oversikt til alle sider er maskinene konstruert for å yte på høyeste nivå på manøvrerbarhet og 
fleksibilitet. Ergonomisk og intuitiv å bruke. Kontrollpanelet er lett tilgjengelig og enkelt å betjene. 

 
Klassens beste på produktivitet 
10 % økt tankkapasitet tillater lengre operasjoner. Kjøreproduktiviteten øker takket være en behagelig 
ståstilling som gjør det lett å gå av og på maskinen. Den patenterte W-formede nalen resulterer i tørre 
gulv umiddelbart. Maskinene kombinerer på en smidig måte større tank, ny børsteteknologi og 
vanndoseringssystem som minimerer antallet stopp for tømming og fylling av vann. Dette bidrar til 
raskere rengjøring og økt produktivitet – fra trange områder til en rekkevidde på 4500 m2/t. 

 
Nestegenerasjons elektronikk og programvare 
Ny elektronikk og programvare løfter kjørekomfort og renhold til et nytt nivå. Instrumentpanelet har 
selvforklarende og lett forståelige symboler og viser all relevant informasjon. Dette sikrer problemfri 
drift og reduserer behovet for opplæring avoperatøren. Begge maskinene er utstyrt med Intelliflow som 

doserer vann tilpasset kjøretempo for optimalisering av renholdstid og redusert vannforbruk. 

 
Selvforklarende og enkelt vedlikehold 
Alle punkter som skal rengjøres etter bruk er farget gule og er lett synlige. Bruk av verktøy er ikke 
nødvendig. Enkel og intuitiv klikkmekanisme brukes for å løse ut børster og naler.  



 

 

 
Tekniske data 

 
 

Maskin, utstyr og tilbehør 
Varenummer  Beskrivelse      

XP-M  7523359KUB  Taski Swingo XP-M komplett m/børste 
7523359KIB  Taski Swingo XP-M komplett m/børste og Intellidose 
7523359KUP  Taski Swingo XP-M komplett m/padholder 
7523359KIP  Taski Swingo XP-M komplett m/padholder og Intellidose 
7514650   Børste XP-M (må ha 2 stk)  
7514648  Padholder XP-M (må ha 2 stk) 
7720   Taski Twisterpad gul XP-M 
7721   Taski Twisterpad grønn XP-M 
 

XP-R  7523356KUB  Taski Swingo XP-R komplett m/børste 
7523356KIB  Taski Swingo XP-R komplett m/børste og Intellidose 
7523356KUP  Taski Swingo XP-R komplett m/padholder 
7523356KIP  Taski Swingo XP-R komplett m/padholder og Intellidose  
7522221  Børste XP-R (må ha 2 stk)  
7522220  Padholder XP-R (må ha 2 stk) 
5871020  Taski Twisterpad gul XP-R 
5871021  Taski Twisterpad grønn XP-R 
 

Begge   7516242  IntelliDose XP 
maskiner 8502830  Taski fylleslange universalkobling 
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Beskrivelse XP-M XP-R Beskrivelse XP-M XP-R

Teoretisk ytelse 4500 m² 4500 m² Nettovekt maskin 196 kg 207 kg

Arbeidsbredde 75 cm 75 cm Vekt klar til bruk 438 kg 452 kg

Nalbredde 95 cm 95 cm Størrelse (LxBxH) 131 x 95 x 130cm 131 x 95 x 130cm

Rentvannstank (sekk) 113 L 113 L Bredde uten nal 80 cm 80 cm

Skittenvannstank 140 L 140 L Børstesystem 45 x 15 cm 2 x 38 cm (15")

Spenning 24 V 25 V Børstehastighet 550 rpm 165 pm

Strømforbruk 1093 W 1152 W Børstetrykk min-maks 0,25 - 0,5 N/cm² 0,13 - 0,25 N/cm²

Batterikapasitet 180 Ah/C5 180 Ah/C5 Renholdshastighet 6 km/t 6 km/t

Driftstid batteri 3 t 30 min 3 t 15 min Lydnivå 69 dB(A) 69 dB(A)
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