swingo® 955 B
Efficiëntie en wendbaarheid verenigd
TASKI swingo 955 biedt u:
•

Wendbaarheid en hoge prestaties

•

Lage total cost of ownership

•

Uitstekende reinigings- en droogresultaten

•

Eenvoudig en makkelijk in onderhoud

Wendbaar met grootse prestaties
De TASKI swingo 955 B is zeer eenvoudig te bedienen, de dubbele
as maakt het mogelijk om op de plaats te draaien en zo uitstekend
te kunnen manoeuvreren op moeilijk bereikbare plekken. De
borstelunit met twee borstels zorgt voor een ongeëvenaard en
efficiënt schoonmaakresultaat, met name bij het opzuigen van vuil. De
borstelunit vindt altijd de juiste afstelling voor het gemakkelijk reinigen
langs muren en randen.
Lage total cost of ownership
Door de compacte afmetingen is de machine wendbaar en makkelijk
te hanteren. Dit, in combinatie met het brede bereik van de borstels,
zorgt voor tijdbesparing tijdens het schoonmaken. De geringe
kosteninvestering betekent een lage total cost of ownership.
Uitstekende reinigings- en droogresultaten
De gepatenteerde borstelkoppeling stelt de borstels in staat het
vloeroppervlak perfect te volgen en zo de ideale vuilreiniging
te realiseren. De innovatieve V-vorm zuigmond zorgt voor een
uitstekend droogresultaat. Door het gebruik van drie rollerwieltjes vindt
de zuigmond altijd de juiste afstelling.
Eenvoud en gemak in onderhoud
Alle onderdelen die dagelijks onderhoud nodig hebben, zijn geel
gecodeerd en kunnen zonder gereedschap eenvoudig verwijderd
worden.
Het duidelijke dashboard toont alle relevante informatie en de
bediening is eenvoudig met een minimale behoefte aan instructies.

swingo® 955 B
Technische gegevens
Theoretische prestaties

2475 m2 per uur

Machinegewicht

81 kg

Werkbreedte

55 cm

Machinegewicht (gebruiksklaar)

179 kg

Zuigbreedte

80 cm

Afmetingen (L x B x H)

118x60x115 cm

Schoonwatertank

40 l

Borstelsysteem

2x 28 cm

Vuilwatertank

40 l

Borsteldruk (max)

40 kg

Nominaal verbruik

1000 W

Machinebreedte (exclusief zuigmond)

60 cm

Voltage

24 V

Werksnelheid

4.5 km per uur

Accu capaciteit

70 Ah/CE

Geluidsniveau

< 70 dB(A)

Autonomie accu’s ca.

2 uur

Model
TASKI® swingo® 955 B Power

7523529

TASKI® swingo® 955 B Power BMS

7523531

Accessoires

Article code

TASKI IntelliDose swingo 955

7517125

TASKI® IntelliTrail®

7523390

Meeneemschijf 28 cm

7510634

®

®

®

Schrobborstel 28 cm: standaard

7519395

Schrobborstel 28 cm: gewassen grind / sportvloeren

7510632

Watervulslang met universele koppeling

8502830

Onderhoudsvrije tractiebatterij 12V 76Ah/5 (2x)

7520152
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