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Kalustettujen tilojen koneratkaisu
 ` Koneen runko on erittäin matala ja ohjausvarsi taittuu koko-

naan alas. Näin koneella voidaan pestä lattiat myös pöytien 
ja kalusteiden alta. Pesuharjan sivuttaisylityksen ansiosta 
pystytään puhdistamaan seinänvierustat ja kulmat. Koneen 
etuosassa olevalla etukuivaimella lattia saadaan  kuivattua 
taaksepäin ajettaessa.

Erinomainen pesu- ja imutulos
 ` Koneella pestäessä saavutettava puhdistutulos on merkittävästi  

parempi kuin käsimenetelmin saatu tulos. Lattioiden               
ulkonäkö ja puhtaustaso pysyvät tasaisen hyvinä. Riittävä 
harjapaine ja V-muotoinen imusuulake takaavat loistavan 
pesutuloksen kaikilla lattiamateriaaleilla.

Helppokäyttöisyys ja turvallisuus
 ` Pesun jälkeen kuiva lattia pienentää merkittävästi liukas-

tumisriskiä, joten kone sopii erityisen hyvin päiväsiivoukseen. 
Ohjauskahvan korkeutta voidaan säätää. Ergonomisesti 
muotoiltu kahva suojaa käyttäjän käsiä ja tekee käytöstä 
miellyttävän.

Kestävyys ja luotettavuus
 ` Kone on rakenteeltaan kestävä ja sopii luotettavuutensa 

ansiosta raskaimpiinkin pesutehtäviin. Kone on huolto-
ystävällinen, ja sen päivittäinen kunnossapito on helppoa.
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Pieni akkukäyttöinen yhdistelmäkone
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Ominaisuuksien kuvaus

Harja ja imusuulake: Harja ja imusuulake voidaan irrottaa helposti puhdistusta varten ja suulakekumit voidaan vaihtaa ilman työkaluja.

BMS (Battery Management System): Sisäänrakennettu latauslaite ja suljetut huoltovapaat akut. Järjestelmä estää akkujen syväpurkauksen ja 
valvoo automaattiseti akkujen latausta. Akkujen lataus on helppoa ja niiden elinikä kasvaa.

Pesuliuoksen määrän säätö: Pesuliuoksen määrää voidaan helposti säätää lattiamateriaalin ja likaisuusasteen mukaan.

Kahva: Ergonomisen kahvan korkeutta voidaan säätää ja sitä voidaan käyttää myös vaapaasti liikkuvana.

TASKI swingo 350 B

Malli

TASKI swingo 350 B BMS

Varusteet

Tuote

Telaharja 38 cm

Telaharja, kova 38 cm

TASKI swingo 350 B

TASKI swingo 350 B BMS:n tekniset tiedot

Kuvaus

Teoreettinen suorituskyky 1140 m2/h

Työleveys 38 cm

Imusuulakkeen leveys 53 cm

Puhdasvesisäiliön tilavuus 10 l

Likavesisäiliön tilavuus 10 l

Nimellisteho 1100 W

Jännite 12 V

Akkujen kapasiteetti 25 Ah/C5

Ajoaika/lataus 45 min

Paino käyttövalmiina 67 kg

Kuvaus

Mitat (p x l x k) 79 x 45 x 43 cm 

Harjamekanismi Telaharja

Harjapaino Maks. 17 kg

Latauslaitteen verkkojohdon 
pituus

3 m

Suojausluokka II

Hyväksynnät CE


