
swingo 2100μicro

Lisää tuottavuuttasi! 
Uusi TASKI swingo 2100µicro edustaa  
evoluution kärkeä pienten päältä  ajettavien yhdistelmäkoneiden 
luokassa.  TASKI swingo 2100µicro koneessa yhdistyvät kompakti 
rakenne ja lyömätön suoritusteho ja sen käytön joustavuus on 
perinteisten rajojen yläpuolella.  
• Lyömätön suoritusteho
• Edistyksellinen rakenne
• Älykäs kokonaisratkaisu

Lyömätön suoritusteho 
Uusi TASKI swingo 2100µicro tarjoaa lyömätöntä suoritustehoa, 
joka muodostuu pesunopeudesta, pienestä koosta, ketteryydestä 
ja suurista säiliöistä. Kokonaan uutena ratkaisuna koneessa on 
toiminto, jolla harjayksikköä voidaan siirtää koneen oikealle puolelle 
hankalien paikkojen pesemiseksi. Tämä vähentää käsin tehtävän 
siivouksen tarvetta ja parantaa puhtaustasoa kaikissa tiloissa sekä 
alentaa siivouskustannuksia. Pienen kokonsa ansiosta kone sopii 
useimpiin hisseihin ja mahdollista koneen käytön rakennuksen 
eri kerroksissa.

Edistyksellinen rakenne 
Suoritusteholla on arvoa vain jos myös turvallisuus huomioidaan. 
TASKI swingo 2100µicro koneen turvallisuuden varmistaa hyvä 
näkyvyys työskentelyalueelle, ergonomia ja korkea turvallisuus. 
Koneen säiliö suojaa käyttäjää, istuimessa ja ohjauspyörässä on 
korkeuden säätö. Koneen yksinkertainen ja helppo käytön valmistelu 
lisää tehokkuutta ja vähentää opastuksen tarvetta.

Älykäs kokonaisratkaisu 
TASKI swingo 2100µicro muuttaa tämän päivän siivousprosessin 
ja lisää merkittävästi tuottavuutta. Koneeseen saa runsaasti 
lisävarusteita (TASKI IntelliDose, TASKI IntelliTrail, TASKI AquaStop 
ja varustepidikkeet), joiden avulla voit rakentaa tarpeitasi vastaavan 
koneen ja pienentää koneen kokonaiskäyttökustannuksia.
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Teknisest tiedot

Teoreettinen suoritusteho 3025 m2/h Säiliötilavuus p/l 75 L / 75 L

Teoreettinen teho/säiliö 5000 m2/tank Käyttöjännite 24 V

Työleveys 55 cm Nimellisteho 1440 W

Harjayksikön siirtotoiminto 14 cm Ajoaika  maks. < 4h

Vetoalusta/pesuharja 2 x 28 cm Koneen paino 185 kg

Harjapaine 0.45 N/cm2 Koneen paino n. 380 kg

Harjanopeus 190 rpm Mitat (p x l x k) 138 x 58 x 128 cm

Imusuulakkeen leveys 63 cm Melutaso < 70 dB(A)

Pesunopeus < 5.5 km/h Hyväksynnät GS, CB/II
Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Tuote Tuotenumero

TASKI swingo 2100µicro BMS 7523420

Akku 6 V 180 Ah (tarvitaan 4 kpl)  5866180

Vetoalusta 28 cm /11” (tarvitaan 2 kpl) 7510634

Pesuharja 28 cm /11” (tarvitaan 2 kpl) 7519395

TASKI IntelliDose swingo 2100µicro 7523412

TASKI AquaStop swingo 2100µicro 7523413

Iso välinepidin 7523414

Pieni välinepidin 7523415


