
Ultrakompakt gulvvaskemaskin

Taski Swingo
150 E

Swingo

150 E
Liten maskin med kabel for ubegrenset renhold

> Fremragende rengjøringsresultat

> Rene og helt tørre gulv

> Perfekt i trange områder

> Enkel, effektiv og ergonomisk i bruk

Fremragende rengjøringsresultat 
Mekanisk skuring med valsebørste og et børstetrykk som er 
opptil 10 ganger høyere enn ved manuell rengjøring, bidrar til 
effektiv fjerning av smuss på gulvet. Med det lave børstehuset, 
kun 14 cm høyt, kommer TASKI Swingo 150 enkelt inn under 
møbler, stativer, hyller og lignende og rengjør helt inn til kanten. 

Perfekte renholdsresultat og tørre gulv 
Med sitt unike nalsystem suger TASKI Swingo 150 opp til 99 % 
av skittenvannet på gulvet. Maskinen suger ved kjøring både 
forover og bakover. Dermed er den svært godt egnet til bruk på 
dagtid i trafikkerte områder i butikker, restauranter, kjøkken, 
bensinstasjoner osv. De rengjorte områdene blir praktisk talt 
tørre med det samme. Dette reduserer risikoen for fallskader på 
våte og glatte gulv til et minimum. 

Perfekt i trange områder 
Maskinen kan anvendes i områder hvor vanlige gulvvaskere blir 
for store og hvor manuelle metoder ikke gjør tilstrekkelig rent 
og tørt. Det kompakte designet gjør den velegnet for små, 
trange områder.

Enkel, effektiv og ergonomisk i bruk 
Det funksjonelle designet til Taski Swingo 150 ligner 
konvensjonelle stå-støvsugere. Forberedelsen for renhold tar 
under ett minutt. Maskinens tyngde hviler på gulvet og betjenes 
med det trinnløst regulerbare håndtaket. Lav vekt gjør den lett å 
transportere.



MODELL VNR.

Taski Swingo 150 E 7240

TILBEHØR VNR.

Skurebørste standard 7241

Skurebørste hard 7242

Komplett nalsett 7243

TEKNISKE DATA

Arbeidsbredde 33,5 cm

Bredde sugenal 33,5 cm

Rentvannstank 2,6 l

Skittenvannstank 2,9 l

Effekt 1100 W

Spenning 230 V/ 50/60 HZ

Børstehastighet 1800 o/min

Maskinvekt (tom) 10,7 kg

Vekt håndtak 1,3 kg

Størrelse (LxBxH) 43x38x112 cm

Kabellengde 10 m

Lydnivå 74 db(A)

Sprutbeskyttelse IPX 4

Beskyttelsesklasse II

Godkjenninger CE, OVE

Tilleggsfunksjoner

SWINGO 150 E

Justerbart børstetrykk
Børstetrykket kan justeres for optimal rengjøring på alle 
harde og myke gulvflater. Maskinens sofistikerte 
elektronikk overvåker både børstetrykket med to 
lysindikatorer og beskytter børstemotoren. 

Integrert tank
Både renvanns- og skittenvannstanken er sammensatt i 
en enhet. Beholderen kan lett løftes av skaftet når den 
skal tømmes eller fylles. De brede åpningene gjør den 
lett å holde ren. Beholderen har en integrert 
doseringskopp for korrekt dosering av 
rengjøringsmiddel. 

For profesjonelt bruk
TASKI Swingo 150 er designet for vedvarende bruk. 
Det robuste chassiset er produsert i kraftig ABS-
materiale. Maskinen er 100% resirkulerbar.

Enkelt daglig vedlikehold
Børsten, sugemunnstykket og tanken kan enkelt tas 
bort, uten bruk av verktøy, for rengjøring og 
vedlikehold. 


