
Mikä JFit on? 

TASKI JFit on käyttöliuoksen automaattinen annostelujärjestelmä pyörävetoisiin 

yhdistelmäkoneisiin. JFit takaa tasaiset pesutulokset, pitää kustannukset kurissa ja 

yksinkertaistaa koneen käyttöä sekä pienentää ympäristökuormitusta.



Täydellinen ainekustannusten kontrolli
» 100% tarkka annostus 
» täysi kontrolli ja kustannusten 

ennustettavuus – ei yliannostusta

Tasaiset pesutulokset
» hyvä ja tasainen pesutulos
» ei vanhinkoja väärästä aineesta lattioille

Sopiva puhdistusainevalikoima
» oikea tuote ja annostus kaikkiin 

pesutehtäviin

Maksimaaliset tulokset 
ennustettavin 
kustannuksin



Helppokäyttöinen
» manuaalista annostelua ei tarvita 
» käynnistä vain kone ja aja

Turvallinen ja helppo aineiden käsittely 
»  ei avoimien puhdistusaineastioiden käsittelyä 
»  ei painavien kannujen kantamista

Puhdistusainepussin yksinkertainen vaihto
» merkkiääni ilmoittaa aineen loppumisesta
» suljetut vaihtopussit painetaan vain paikalleen

Yksinkertainen & 
Turvallinen



Pienempi puhdistusaineen kulutus
» Aineet ovat super-konsentraatteja
» 5 kertaa tehokkaampia
» Yliannostus ei ole mahdollista

90% vähemmän pakkausmateriaalia
» Pieni ja kätevä annospussi
» Vie vähemmän tilaa varastoinnissa
» 2 annospussia á 1,5 l vastaa 

kolmea 5 litran kannua

Valmista puhdistuaineliuosta ei lasketa viemäriin
» Säiliössa on vain puhdasta vettä –

eikä valmista puhdistusaineliuosta lasketa viemäriin

Ympäristö



CSD

Toimintaperiaate

Annostelulaite

Virtausmittari



Toimintaperiaate

1

2

3

JFit laite 1
Ohjausyksikkö ja pumppu laitteessa
lisäävät veteen valitun määrän 
puhdistusainetta, joka tulee 
1,5 l annospussista 

Virtausmittari    2 
Mittaa veden virtausta harjoille ja 
sitä ohjataan koneen 
CSD-järjestelmällä   3

Ainutlaatuinen teknologia takaa erittäin 
tarkan puhdistusaineen annostuksen –
puhdasvesisäiliössä on vain puhdas vesi



Tekniset tiedot

Annostelu

• 0.2% (käyttöliuoksen väkevyys / 1 tippa)

• 0.3 % (käyttöliuoksen väkevyys / 2 tippaa = tehdasasetus)

• 0.5 % (käyttöliuoksen väkevyys / 3 tippaa)

�Työnjohto tai JD voi lukita annostuksen

Soveltuvuus

• Swingo 750 B Power

• Swingo 1250 B models

• Swingo 1650

• Swingo 2500/3500

• (Swingo XP – tulossa)



Käyttöliuoksen riittävyys

358Säiliötilavuus 95 LSwingo 25/3500

469Säiliötilavuus 85 L  Swingo 1650

5914Säiliötilavuus 55 LSwingo 1250

91523Säiliötilavuus 33 LSwingo 750

0.50%0.30%0.20%

Käyttöliuossäilöllistä per annospakkaus

300 l500 l750 llitraa käyttöliuosta

0.50%0.30%0.20%Annostelu

Litraa käyttöliuosta per annospakkaus



TASKI Jontec 300 free JFit
Yleispuhdistusaine lattioille - supertiiviste

TASKI Jontec Forward free JFit
Pintapesu- ja tehopuhdistusaine – supertiiviste

TASKI Jontec Tensol free JFit
Hoitoaine lattioille – supertiiviste

JFit - siivousaineet



JFit soveltuvuus 

• Jfit voidaan asentaa VAIN koneisiin, joissa on tarra 

‘Ready for JFit’

• Mallista riippuen JFit sopii TASKI swingo koneisiin alkaen heinä-

syyskuusta 2008 (vain pyörävetoiset mallit):

- Swingo  750/1250 Power alkaen sarjanumerosta 38418

- Swingo  2500/3500 alkaen sarjanumerosta 7701

- Swingo 1650 kaikki sarjanumerot

• Jälkiasennusta EI voi tehdä vanhempiin koneisiin

Logistiikka



• Asiakas EI VOI itse asentaa laitetta – asennus on te htävä JD:n tai JD 

huoltopisteen toimesta

• Suositeltavinta on, että asennetaan varastossa uuteen koneeseen

• Jos asiakas haluaa jälkiasennuksen on varmistettava, että kone on ‘JFit-

Ready’ ja asennus veloitettavaa huoltotyötä

Logistiikka



Kommunikaatio-
materiaali

JFit esite                 Tuotelehdet

Käyttöohje – kuvaohje


