
SWINGO 350 B Li-Ion

Maksimal kjøretid og fleksibilitet 
De nye litiumbatteriene øker batterikapasitet betydelig, opptil 
75 minutter, og fører til mer fleksibel bruk av maskin og mer 
effektivt renhold.

Økt produktivitet 
Litiumbatterier gir mulighet for klattlading uten å tvinge 
operatøren til å vente til batteriet er fulladet - maskinen kan 
brukes når som helst. I tillegg går lading av batteriene mye 
raskere enn med vanlige gelbatterier. Batteriet på Swingo  
350 Li-Ion er fulladet etter kun 2,5 timer.

Bedret ergonomi 
Litiumbatterier er betydelig lettere enn gelbatterier, noe som 
resulterer i en lett maskin som er lett å bære og transportere 
mellom renholdssoner.

Bedret kosteffektivitet 
Levetid på litiumbatteriene er dobbelt så lang som levetiden 
til gelbatterier. Litiumbatterier gir mer enn 1000 ladesykluser. 
Muligheten for klattlading forbedrer driftseffektiviteten og 
bidrar til at totalkost for maskin og bruk reduseres kraftig. 

Ultrakompakt gulvvasker  
med litiumbatterier

TASKI Swingo 350 Li-Ion,  
den lille og smidige gulv-
vaskeren, spesielt utviklet 
for rengjøring på trange 
områder, er nå tilgjengelig 
med litiumbatterier. Denne 
batteriteknologien passer 
perfekt for denne modellen.

TASKI Swingo 350 B Li-Ion gir deg:
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TEKNISKE DATA

Teoretisk ytelse 1140 m²/tt

Arbeidsbredde 38 cm

Nalbredde 55 cm

Rentvannstank/Skitten 
vannstank

10L / 10L

Merkespenning 25,2

Batterikapasitet 29 Ah/opptil 75 min.

Maskinvekt (klar til bruk) 50 kg

Dimensjoner (L x B x H) 79 x 45 x 43 cm

Børstetrykk (maksimalt) 11 kg

Lydnivå <70 dB(A)

SWINGO 350 B LI-ION Teknisk informasjon

VARENUMMER

7523947K TASKI swingo 350 B BMS EURO Li-Ion  
Komplett med børste

7516863 Valsebørste standard

7516864 Valsebørste hard

7518532 Aktivfiber børste

ANDRE EGENSKAPER:

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

BMS: Battery Management System 
Integrert batterilader hindrer dyp utlading av batteriet 
og overvåker ladeprosessen.

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

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


