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Aυτόματη μπαταριοκίνητη/ ηλεκτροκίνητη μηχανή 
πλύσεως- στεγνώσεως για τον καθαρισμό των δαπέδων:
  ∆υνατότητα Πρόσβασης σε Στενούς - Περιορισμένους Χώρους
  Αποτελεσματικό Καθάρισμα & Στέγνωμα
  Ασφάλεια & Απλότητα
  Αξιοπιστία & αντοχή

Δυνατότητα Πρόσβασης σε Στενούς - Περιορισμένους Χώρους
Χάρη στο πολύ χαμηλό ύψος του σώματος της μηχανής και στη λαβή που 
μπορεί να προσαρμοστεί προς τα πίσω, η μηχανή μπορεί να φτάσει κάτω από 
εμπόδια όπως τραπέζια ή ράφια. 
Η Κυλινδρική  βούρτσα είναι τοποθετημένη στο πλάι  με τέτοιο τρόπο ώστε 
να επιτρέπει τον καθαρισμό κατά μήκος του τοίχου καθώς και την εύκολη 
πρόσβαση σε γωνίες. Το ίσιο  μάκτρο μπροστά από τη βούρτσα, βοηθά στην 
εύκολη αναρρόφηση του διαλύματος καθαρισμού ακόμη και όταν η μηχανή 
κινείται προς τα πίσω.

Αποτελεσματικό Καθάρισμα & Στέγνωμα
Σε σύγκριση με τον χειρωνακτικό καθαρισμό η μηχανή προσφέρει σημαντικά 
υψηλότερα επίπεδα υγιεινής και βελτιώνει την εμφάνιση του δαπέδου 
παρέχοντας τέλειο αποτέλεσμα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της μέγιστης 
δράσης καθαρισμού και του καινοτομικού σκουΐτζι σχήματος V, το οποίο 
προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα στεγνώματος, ακόμη και σε δύσκολα 
ανομοιόμορφα και μη επίπεδα δάπεδα.

Ασφάλεια & Απλότητα
Χάρη στα τέλεια αποτελέσματα στεγνώματος ο κίνδυνος από πτώση λόγω 
ολίσθησης σε βρεγμένο δάπεδο μειώνεται στο ελάχιστο.
Γεγονός που την καθιστά την τέλεια λύση για καθαρισμό κατά τη διάρκεια της 
ημέρας, ακόμη και σε περιοχές με υψηλή κυκλοφορία.
Η εργονομικού σχήματος και προσαρμόσιμου ύψους λαβή επιτρέπει την 
ασφαλή και άνετη χρήση της μηχανής, προστατεύοντας τα χέρια σας.

Αξιοπιστία & Αντοχή
Η μηχανή είναι ιδιαίτερα αξιόπιστη και στιβαρή  και μπορεί να αντεπεξέλθει και 
στις πιο σκληρές εφαρμογές, καθιστώντας τη, μια από τις πιο αξιόπιστες μηχανές 
αυτού του τύπου στην αγορά σήμερα.
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TASKI® swingo 350 B & 350 E
Εξαιρετικά συμπαγής μικρή αυτόματη μπαταριοκίνητη / ηλεκτροκίνητη 
μηχανή πλύσεως-στεγνώσεως για τον καθαρισμό των δαπέδων
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TASKI swingo 350 B & 350 E
Προδιαγραφές  

Αξεσουάρ/Πρόσθετα εξαρτήματα

Περιγραφή Κωδικός

Κυλινδρική βούρτσα standard 38cm 7516863

Kυλινδρική βούρτσα σκληρή 38cm 7516864

Κυλινδρική βούρτσα με πλέγμα ινών 7516864

TASKI swingo 350 B & 350 E

Μοντέλο Κωδικός

TASKI swingo 350 B 

TASKI swingo 350 B BMS 7516860

TASKI swingo 350 E 7518528

Περιγραφή χαρακτηριστικών

Μονάδα βούρτσας και σκουΐτζι:  Η βούρτσα και το σκουΐτζι αφαιρούνται εύκολα για να καθαριστούν. Επίσης η αλλαγή των μάκτρων του σκουΐτζι δεν 
απαιτεί ειδικά εργαλεία.

BMS: Σύστημα Διαχείρισης Μπαταρίας: Ο φορτιστής της μπαταρίας που είναι ενσωματωμένος στη μηχανή, αποτρέπει την πλήρη αποφόρτισή της και 
ελέγχει τη διαδικασία φόρτισης.

Ρύθμιση νερού:  Η ροή του νερού μπορεί να ρυθμίζεται αυτόνομα μέσω του πίνακα ελέγχου, σύμφωνα με το βαθμό και το είδος των ρύπων.

Λαβή:  Η λαβή είναι εργονομικά σχεδιασμένη και το ρυθμιζόμενο ύψος της , επιτρέπει την άνετη χρήση της μηχανής.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

TASKI swingo 350 B

Θεωρητική απόδοση 1140m2/h

Πλάτος εργασίας 38cm

Πλάτος σκουϊτζι 55cm

Κάδος διαλύματος/κάδος ακαθάρτων 10 l/10 l

Τάση λειτουργίας 24 V

Χωρητικότητα μπαταρίας/αυτονομία 25 Ah/C5 - εως 1 ώρα 

Βάρος έτοιμης προς χρήση μηχανής 67kg

∆ιαστάσεις (Μ x Π x Y) 79 x 45 x 43 cm

Πίεση βούρτσας (μέγιστο) 17kg

Επίπεδο θορύβου <70 dB(A)

Μήκος καλωδίου

TASKI swingo 350 E

1140m2/h

38cm

55cm

10 l/10 l

220-240V / 50-60 Hz

καμία               

46kg

79 x 45 x 43 cm

22kg

<70 dB(A)

25m        
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