TASKI® swingo 1650

Akkumulátoros automata takarítógép padlótisztításhoz

Főbb jellemzők
``Megnövelt teljesítmény
``Kiváló tisztítási eredmények
``Egyszerű és ergonómikus
``Könnyű karbantartás

Nagyobb hatékonyság
``A nagy méretű tartály és az egyedi CSD rendszer hatékonyságnak

köszönhetően 40%-kal csökkenti vízfogyasztást. Szabadalmaztatott
automatikus vízkezelő rendszerrel 2500 m² felületet képes megtisztítani
egy feltöltés alatt. Energiatakarékos és hatékony akkumulátor kapacitással
rendelkezik, ami 4 órán keresztül képes működtetni a gépet, anélkül, hogy
újra kellene tölteni az akkumulátorokat.

Kiváló tisztítási eredmények – Azonnali padlószáradás
``A súrolókefék teljesen követik a padló profilját, ebből adódóan tökéletesen

megtisztított felületet eredményeznek. A W-alakú vízszívófejnek
köszönhetően kiváló száradási eredményeket kapunk, a gépet a nap bármely
szakában lehet használni, a nedves padló által okozott balesetek száma
csökken.

Egyszerű és ergonómikus
``Kiváló ergonómiával és egyszerűséggel rendelkezik. A műszerfal kialakítása

egyszerű, minimális képzés szükséges hozzá, valamint jelzi az összes
szükséges információt.

Könnyű karbantartás
``Az egész felület könnyen karbantartható, a citromsárga színnel jelzett részek

napi tisztítást igényelnek, könnyen eltávolíthatóak. A karbantartás által a gép
élettartama növekszik és a legjobb eredményeket tudja nyújtani.
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TASKI® swingo 1650 műszaki leírás

Műszaki adatok
Leírás

Leírás

Névleges teljesítmény

2925 m2/h

Méretek (H x Sz x M)

154 x 69 x 118 cm

Munkaszélesség

65 cm

Szükséges ajtószélesség

70 cm

Szívófej szélessége

95 cm

Keferendszer

2 x 33 cm

Oldat-tartály – (névleges)

85 l

Kefenyomás

0.32 N/cm2

Piszkos vizes tartály – (névleges)

85 l

Takarítási sebesség

4.5 km/h

Névleges fogyasztás

1,200 W

Maximális emelkedő

2.0 %

Akkumulátor kapacitása

180 Ah/C5

Zajszint

62 dB(A)

Akkumulátor működési ideje
(névleges)

4 óra

Kifröccsenő víz elleni védelem

II/III

A gép használatra kész súlya
(vízzel teli tartállyal)

330 kg

Minősítések

CE/CB tanúsítvány

TASKI swingo 1650
Modell

Cikkszám

TASKI swingo 1650 BMS

7515883

Tartozékok / kiegészítő alkatrészek
Leírás

Cikkszám

Vezetőtányér 33 cm (2 db szükséges)

7515515

Súrolókefe normál 33 cm (2 db szükséges)

7515516

Súrolókorong piros 33

7516120

Súrolókorong kék 33

7514958

Súrolókorong barna 33

7516121

TASKI kontakt pad 33

7516124

Akkumulátor (zselés, 180 mAH, (4 db kell a géphez)

G99294

TASKI JFit swingo 1650 adagoló

7516240

Jellegzetességek leírása
BMS – Akkumulátor kezelési rendszer: A gépbe beépített akkumulátortöltő megakadályozza az akkumulátor túlzott kisülését, és nyomon követi a
feltöltési folyamatot. Ez az akkumulátor könnyű és gyors töltését, valamint az akkumulátor megnövekedett élettartamát eredményezi.
CSD – Mosóoldat-adagolás: A szabadalmazott CSD rendszer segítségével pontosan a megfelelő mosóoldat-mennyiséget adagolja a gép a padlóra. Ez
azt eredményezi, hogy nem gyűlik fel a víz a sarkok körül, 30-50%-os megtakarítást lehet elérni a mosóoldat tekintetében, és jelentősen megnő a gép
termelékenysége.
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