
Tehokas akkukäyttöinen
yhdistelmäkone

TASKI swingo 755 B:n edut:

Ketteryys ja tehokkuus
Loistava pesu- ja imutulos
Kestävyys ja luotettavuus
Yksinkertaisuus ja helppo huollettavuus

    
Tehokkuuden ja ketteryyden täydellinen yhdistelmäTehokkuuden ja ketteryyden täydellinen yhdistelmäTehokkuuden ja ketteryyden täydellinen yhdistelmäTehokkuuden ja ketteryyden täydellinen yhdistelmä
Swingo 755 B -koneen käsittely on erittäin helppoa, ja se
liikkuu vaivattomasti ahtaissakin tiloissa. Koneen akseli-
ratkaisu tekee siitä ketterän, ja se kääntyy ympäri lähes
paikallaan. Tehokkuutta lisäävät koneen suuri, 40 litran,
vesisäiliö. Pyörävetoisessa mallissa on lisäksi pesuliuoksen
annostelujärjestelmä (CSD), joka pienentää pesuliuoksen
kulutusta ja harventaa aikaa vieviä säiliöiden tyhjennyksiä ja
täyttöjä.
 
    
Lyömätön pesu- ja kuivaustulosLyömätön pesu- ja kuivaustulosLyömätön pesu- ja kuivaustulosLyömätön pesu- ja kuivaustulos
Patentoitu harjamekanismi tuottaa tasaisen harjapaineen
koko harjan työleveydellä ja lisää näin koneen pesutehoa.
Uusi, patentoitu, V-muotoinen imusuutin varmistaa loistavan
imutuloksen kaikilla lattioilla, eikä sitä myöskään tarvitse
missään olosuhteissa säätää.
.
 

Kestävyys ja luotettavuusKestävyys ja luotettavuusKestävyys ja luotettavuusKestävyys ja luotettavuus
Koneen valmistuksessa käytetyt high-tech-materiaalit ja
korkealuokkaiset komponentit varmistavat sille pitkän
käyttöiän ja alentavat koneen huolto- ja korjaus-
kustannuksia.
 
Yksinkertaisuus ja helppo huollettavuusYksinkertaisuus ja helppo huollettavuusYksinkertaisuus ja helppo huollettavuusYksinkertaisuus ja helppo huollettavuus
Päivittäistä kunnossapitoa vaativat osat ovat keltaisia, ja ne
on helppo irrottaa ilman työkaluja. Koneen hallintalaitteet
ovat käyttäjän käsien lähellä ja paneelin kytkimet on merkitty
selkein symbolein; konetta on helppo käyttää ja käyttö sujuu
oikein vähäiselläkin opastuksella.

Tekniset tiedotTekniset tiedotTekniset tiedotTekniset tiedot
Teoreettinen suoritusteho 1290/1935 m²/h
Työleveys 43 cm
Imusuuttimen leveys 69 cm
Puhdasvesisäiliön tilavuus 40 l
Likavesisäiliön tilavuus 40 l
Nimellisteho 900 W
Jännite 24 V
Akkujen kapasiteetti 50 - 70 Ah/C5
Ajoaika/lataus 2 h
Paino käyttövalmiina (Economy/Power) 155/160 kg
Mitat (p x l x k) 1160x475x1195 mm
Kääntösäde 1,12 m
Harja/vetoalusta 1 x 43 cm
Harjapaino (Economy/Power) 40/43 kg
Pesunopeus 3,0/4,5 km/h
Latauslaitteen verkkojohdon pituus 3,0 m
Melutaso 58 dB(A)
Sähköinen suojausluokka (BMS) I
Hyväksynnät CE/CB/ÖVE
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TASKI swingo 755 B:stä saatavissa seuraavat versiot
MalliMalliMalliMalli Economy BMSEconomy BMSEconomy BMSEconomy BMS Power BMSPower BMSPower BMSPower BMS

BMS (sisäänrakennettu latauslaite) X X

Pyöräveto (WD+CSD) X

BMS (sisäänrakennettu latauslaite) X X

Pyöräveto (WD+CSD) X

Varusteet
VarusteetVarusteetVarusteetVarusteet TuotenumeroTuotenumeroTuotenumeroTuotenumero

Vetoalusta, 43 cm/17" 7510829
Pesuharja, 43 cm/17" 8504750
Pesuharja, pehmeä, 43 cm/17" 8504800
Pesuharja, kova, 43 cm/17" 8504780
Koneeseen on saatavissa erilaisia laikkoja.
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Ominaisuuksien kuvaus
    
BMS (battery management system):BMS (battery management system):BMS (battery management system):BMS (battery management system): Sisäänrakennettu latauslaite ja suljetut huoltovapaat akut. Järjestelmä estää akkujen
syväpurkauksen ja valvoo automaattisesti akkujen latausta. Akkujen lataus on helppoa, ja niiden elinikä kasvaa.
 
    
WD (wheel drive):WD (wheel drive):WD (wheel drive):WD (wheel drive): Pyörävetoisessa mallissa on portaaton nopeudensäätö, eteenpäin maks. 4,5 km/h ja taaksepäin                
maks. 2,5 km/h, mikä varmistaa ergonomisen ja vaivattoman työskentelyn ja lisää koneen suorituskykyä.
 
 
CSD (cleaning solution dosing):CSD (cleaning solution dosing):CSD (cleaning solution dosing):CSD (cleaning solution dosing): Patentoitu pesuliuoksen annostelujärjestelmä antaa valitun määrän pesuliuosta
lattianeliömetriä kohti ajonopeudesta riippumatta. Pesunopeuden hidastuessa myös pesuliuoksen määrä vähenee. Näin
estetään lammikoiden syntyminen hitaissa käännöksissä ja harvennetaan täyttöjen ja tyhjennysten määrää. CSD takaa jopa
30–50 %:n säästöt veden ja puhdistusaineen kulutuksessa ja lisää tuottavuutta erityisesti kalustetuissa tiloissa.
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