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4000
Kompakt størrelse og effektiv i bruk

➢ Fremragende ytelse

➢ Enestående resultat

➢ Høy driftssikkerhet

➢ Enkel og ergonomisk i bruk

Stor kapasitet - høy ytelse
Det patenterte IntelliFlow-doseringssystemet sikrer alltid
samme mengde vann pr. arealenhet og reduserer forbruket av
rent vann med 30-50%. I kombinasjon med 200 l store tanker
øker dette ytelsen og reduserer antall stopp til tømming og
fylling. Med det unike ‘’all-wheel-steering’’-systemet er
maskinen lett å manøvrere selv i trange områder.

Enestående resultat
Den 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 oppsug til
skittenvannstanken sørger for at selv det minste smuss suges
opp uten tilstopping i slange og munnstykke. Det betyr rene
tørre gulv med det samme og vedvarende gode resultater.

Høy driftssikkerhet
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).

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 kjørers inntil vegger og rundt
hindringer. 



MODELL VNR.

Taski Swingo 4000 Power Komplett 7518096K

Taski Swingo 4000 Power Komplett 
m/IntelliDose

7518096KI

TEKNISKE DATA

Teoretisk ytelse 6375 m² / t

Teoretisk ytelse tank 13000 m² / t

Arbeidsbredde 85 cm

Nalbredde 110 cm

Tank rent-/skittenvann 200 l/200 l

Spenning 24 V

Batterikapasitet gelbatterier Opptil 3 t

Batterikapasitet Li-Ion 100Ah 4 t – 6 t 30 min

Maskinvekt (klar til bruk) 760 kg

Dimensjoner (LxBxH) 187x89x140 cm

Vendereradius 200 cm

Børster/padholdere 2 x 43 cm/17"

Børstetrykk maksimalt 56 - 112 kg

Arbeidshastighet 7,5 km/t

Lydnivå 67 dB(A)

Godkjenninger CE/CB Test cert

Maskin og data

SWINGO 4000

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. 

Eco-mode
Børsteenheten heves og senkes enkelt med et trykk på
bryteren. Børster og padholdere kan enkelt skiftes uten 
behov for opplæring.



TILBEHØR VNR.

Twister Pad Grønn (17") 7709

Twister Pad Gul (17") 7708

Twister Pad Hvit (17") 7707

Twister Pad Rød (17") 7706

Twister Pad HT Blå (17") 7519294

Twister Pad HT Oransje (17") 7519293

Børste standard (17") 7492

Børste hard (17") 7493

Børste myk (17") 7494

Tilbehør

SWINGO 4000

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.

Twister HT Oransje
Ekstra slitesterk pad for høytrafikkerte 
områder. Dette er en grov pad som 
fjerner riper fra overflaten og etterlater 
et gulv som er godt forberedt for daglig
renhold med Taski Twister.

7492                     7493                   7494


