
Kompakt gulvvaskemaskin med kabel

Taski Swingo
350 E

Swingo

350 E
Liten og smidig – Spesielt utviklet for rengjøring på trange områder

➢ God adkomst i trange og møblerte 
områder

➢ Effektivt renhold og suverent 

oppsug

➢ Enkel og sikker i bruk

➢ Robust og pålitelig maskin

God adkomst i trange og møblerte områder
Lav høyde på maskinen og kjørehåndtak som kan vippes 
bakover gjør at Swingo 350 kommer til under møbler og 
innredninger der større maskiner må gi tapt. Den sidestilte 
valsebørsten rengjør helt inntil vegger og i hjørner. Frontnalen 
bidrar effektivt til å fjerne skittenvann også ved kjøring bakover.

Effektivt renhold og suverent oppsug
Swingo 350 gjør vesentlig raskere og grundigere rent enn 
manuelle metoder. Den bidrar aktivt til renere gulv og bedre 
hygiene over tid. Dette oppnås med den effektive valsebørsten 
og den innovative, V-formede nalen som effektivt suger opp 
smuss og skittenvann selv på krevende, ujevne og flisbelagte 
gulv med fuger.

Enkel og sikker i bruk
Med fremragende egenskaper til oppsug reduseres risikoen for
fallskader på våte, glatte gulv til et minimum. Swingo 350 er 
derfor egnet for bruk på dagtid selv i trafikkerte områder. Det 
regulerbare kjørehåndtaket er ergonomisk utformet. Det er 
komfortabelt i bruk og bøylene på håndtaket beskytter hendene 
mot mulige skader under bruk.

Robust og pålitelig maskin
Den robuste maskinen er produsert med komponenter av høy
kvalitet. Den er pålitelig i bruk selv på “tøffe” renholdsoppgaver
og er en av markedets mest holdbare maskiner.



MODELL VNR.

Taski Swingo 350 Li-Ion 7518528K

TILBEHØR VNR.

Valsebørste standard 7516863

Valsebørste hard 7516864

Aktivfiberbørste 7518532

TEKNISKE DATA

Teoretisk ytelse 1140 m² / t

Arbeidsbredde 38 cm

Nalbredde 55 cm

Rentvannstank 10 l

Skittenvannstank 10 l

Spenning
220-240 V/ 
50-60 Hz

Kabellengde 25 m

Maskinvekt (klar til bruk) 46 kg

Dimensjoner (LxBxH) 79x45x43 cm

Børstetrykk (Maksimalt) 22 kg

Lydnivå <70 dB(A)

Tilleggsfunksjoner

SWINGO 350 E

Børste og nal
Det er enkelt å løse ut børste og nal for renhold.
Man trenger ikke verktøy for å skifte nalgummi. 

Vannregulering
Vannstrømmen kan reguleres med kontrollpanel, i 
henhold til graden og typen tilsmussing.

Håndtak
Håndtaket er ergonomisk utformet og regulerbart og 
bidrar til komfortabel bruk av maskinen.


