
Taski Swingo
150 B Li-Ion

Swingo 

150 B LI-ION
Liten maskin med litiumbatterier for fleksibelt renhold

Med litiumbatterier

› Størst fleksibilitet med utskiftbare  
   litiumbatterier

› Enkel rengjøring av trange områder

› Perfekt rengjøringsresultat  
   og umiddelbart tørre gulv

› Enkel å lagre

Størst fleksibilitet med utskiftbare litiumbatterier 
Liten batteridrevet gulvvasker designet for fleksibel bruk. Taski 150 
Li-Ion er perfekt for rask rengjøring av for eksempel resepsjoner, 
toalett, små butikker og restauranter. Batteriene varer 20 min og kan 
byttes og lades av operatøren ved behov, noe som fører til ubegrenset 
batterikapasitet. Gulvet blir rent og helt tørt, uten risiko for skliulykker 
på våte gulv eller fare for å snuble over strømkabel. Li-Ion-teknologi 
gir mulighet for rask lading, samt klattlading som øker fleksibiliteten i 
maskinbruk betraktelig.

Enkel rengjøring av trange områder 
Med sin unikt lave børsteenhet gir Taski Swingo 150 B Li-Ion rask og 
enkel tilgang under møbler og andre trange områder. Maskinen er veldig 
lett og kan enkelt transporteres, der konvensjonelle gulvvaskemaskiner 
er for tunge. Taski 150 Li-Ion er bedre alternativ der manuelle 
rengjøringsmetoder ikke leverer de nødvendige rengjøringsresultatene.

Perfekt rengjøringsresultat og umiddelbart tørre gulv 
For å sikre best mulig vaskeresultat gir Taski Swingo 150 Li-Ion et 
børstetrykk som tilsvarer ti ganger høyere mekanisk rengjøringseffekt 
sammenlignet med manuell rengjøring. Maskinens bransjeledende 
sugeenhet sørger for helt tørre gulv i begge retninger. Rengjorte 
områder kan brukes umiddelbart, og sikkerhet forbedres ved  
å redusere risikoen for skliulykker.

Enkel å lagre 
Med sitt kompakte design er Taski  Swingo 150 B Li-Ion lett å lagre og vil 
komme til i trange områder. Komfortable håndtak gjør den lett å løfte og 
transportere for eksempel opp trapper, inn i bil eller mellom forskjellige 
områder.
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Tilleggsfunksjoner

Integrert tank 
Både rentvanns- og skittenvannstank er integrert i en 
beholder. Den uttakbare beholderen kan lett løftes av 
for tømming eller fylling. På grunn av sin store åpning, 
kan beholderen lett rengjøres. Tanken inneholder en 
doseringskopp for riktig dosering av vaskeløsning.

Bærekraftige løsninger 
Sammenlignet med manuell rengjøring med bøtte og vann 
bruker Taski Swingo 150 B Li-Ion 50 % mindre vann  
og kjemikalier. Maskinen kan gjenvinnes 100 %.

Konstruert for profesjonell bruk 
Taski swingo 150 B Li-Ion er konstruert for pålitelig 
drift. Chassiset er konstruert av ABS-plast som er meget 
holdbar og sterk.

Enkel i bruk 
Børsten kan byttes uten verktøy raskt og enkelt.  
Dette bidrar til å redusere nedetid og servicekostnader.

TEKNISKE DATA

Arbeidsbredde 33,5 cm

Nalbredde 35,5 cm

Tankkapasitet rent vann 2,6 l

Tankkapasitet skittenvann 2,9 l

Effekt 520 W

Spenning 36 V

Børstehastighet 1700 rpm

Vekt uten batteri 11,9 kg

Vekt med batteri 13,1 kg

Størrelse (L x B x H) 43 x 38 x 112 cm

Lydnivå 74 dB(A)

Batterikapasitet 20 min

Ladetid 1,5 timer

TILBEHØR VNR.

Taski Li-Ion batteri 36v 7524166

Taski lader Swingo 150 Li-Ion 7524168

Skurebørste standard 7241

Skurebørste hard 7242

Komplett nalsett 7243

MODELL VNR.

Taski Swingo 150 Li-Ion 
komplett med batteri og lader

7524165K

Taski Swingo 150 Li-Ion 
komplett med dobbelt batterisett og lader

7524165K2B

De ovennevnte data er typisk for normal bruk  
og bør ikke tas som en spesifikasjon.


