
Stor sitte-på gulvvaskemaskin

Taski Swingo
2500 

Swingo

2500
Fremragende rengjøringseffekt og helt tørre gulv

➢ Fremragende rengjøringsresultat

➢ Unik ergonomi

➢ Pålitelig med lang levetid

➢ Høy produktivitet

Fremragende rengjøringsresultat
Et patentert styringssystem for alle hjul for utmerket 
manøvrerbarhet tillater bruk av denne kjøremaskinen selv i
trange og overbelastede områder. Det innovative nalkonseptet
sikrer 100% oppsug selv i kurver og når maskinen snur.

Unik ergonomi
Swingo 2500 er konstruert slik at bruker sitter behagelig mens 
maskinen gjør rent med høy arbeidshastighet. Støynivået er lavt, 
på nivå med støynivået til en støvsuger. Dette gir rom for 
renhold uten at omgivelsene forstyrres nevneverdig.

Pålitelig med lang levetid
Få mekaniske deler og en robust konstruksjon gjør maskinen 
veldig pålitelig. Lett utskiftbare børster og nalgummi gir enkelt 
vedlikehold og sikrer at maskinen er lett å gjøre klar til neste 
arbeidsøkt.

Høy produktivitet
Rengjøringshastighet på 7,5 km / t kombinert med  patenterte 
IntelliFlow gjør TASKI Swingo 2500 gulvvaskemaskin
40% mer produktiv sammenlignet med en gå-bak 
gulvvaskemaskin.



MODELL VNR.

Taski Swingo 2500 Komplett 8004740K

Taski Swingo 2500 Komplett 
m/IntelliDose

8004740KI

TEKNISKE DATA

Teoretisk ytelse 5250 m² / t

Teoretisk ytelse tank 6000 m² / t

Arbeidsbredde 70 cm

Nalbredde 93 cm

Tank rent-/skittenvann 95 l/95 l

Spenning 24 V

Strømforbruk 2000 w

Batterikapasitet syrebatterier 4 t 30 min

Maskinvekt (klar til bruk) 560 kg

Dimensjoner (LxBxH) 169x78x137 cm

Børster/padholdere 2 x 35 cm/14"

Børstetrykk maksimalt 52-74 kg

Arbeidshastighet 7,5 km/t

Lydnivå 67 dB(A)

Maskin og data

SWINGO 2500

IntelliFlow
Automatisk dosering av rentvann tilpasset hastigheten 
på maskinen. IntelliFlow betyr at den mengde rentvann 
som tilføres alltid er den samme per arealenhet uansett 
hvilken hastighet maskinen har. Dette reduserer 
forbruket av vann med 30-50%.

IntelliDose
Automatisk doseringssystem for TASKI maskiner som 
bidrar til redusert forbruk av rengjøringsmidler og 
emballasje. 



TILBEHØR VNR.

Twister Pad Grønn (14") 7698

Twister Pad Gul (14") 7697

Twister Pad Hvit (14") 7696

Twister Pad Rød (14") 7695

Twister Pad HT Blå (14") 7519291

Børste standard (14") 2111

Børste myk (14") 2110

Tilbehør

SWINGO 2500

Twister Grønn
Til daglig bruk med gulvvasker. 
Diamantene i denne er meget 
finkornet. Ved daglig bruk øker glansen 
over tid. Fortsett å arbeide med Grønn 
pad inntil det er nødvendig med en
ny renseprosess med Hvit eller Gul 
pad. Normalt vil dette først være
nødvendig etter 6–12 måneder. 

Twister Gul
Til daglig bruk med gulvvasker. 
Diamantene i denne er finkornet. De 
rengjør gulvet for smuss og 
overflateflekker samtidig som de sørger 
for polering til en glansfull og 
smussavstøtende gulvflate som er lett å 
rengjøre. 

Twister Hvit
Dette er den nest groveste Twister-
paden. Den fjerner små riper og flekker
i overflaten på gulvet. Den vil lukke 
porene i gulvflaten og gi en silkematt 
finish. Taski Twister Hvit er også 
velegnet for finskuring av 
polishbehandlede gulv.

Twister Rød
Dette er den kraftigste Twister-paden 
med de groveste diamantene. Den 
skurer gulvet grundig rent, fjerner riper 
og gir et lysere gulv med en matt finish. 
Taski Twister Rød er også glimrende til 
oppskuring av polishbehandlede gulv. 

Twister HT Blå
Ekstra slitesterk pad for høytrafikkerte 
områder. Ved regelmessig bruk 
opprettholdes effektivt en glansfull og 
ren overflate.

2111                             2110                   


