swingo 350 B met Li Ion
Ultra compacte en wendbare
schrobzuigmachine met Li Ion technologie
De TASKI swingo 350, die speciaal is ontworpen voor het reinigen
van kleine ruimtes, is nu ook verkrijgbaar met Li Ion technologie.
Deze batterijtechnologie past perfect in het kleinste model TASKI
swingo 350 en draagt bij aan:
Maximale autonomie
De nieuwe Li Ion batterijen verhogen de batterijautonomie
aanzienlijk tot meer dan 1 uur en leiden tot flexibeler gebruik van de
machine en efficiëntere reiniging.
Deze batterijtechnologie past uitstekend in het kleinste model
TASKI swingo 350.
Verhoogde productiviteit
Li Ion batterijen staan tussentijdse oplading toe, zodat de gebruiker
niet hoeft te wachten tot de batterijen volledig zijn opgeladen – de
machine kan op ieder moment worden ingezet, zelfs wanneer de
batterijen niet volledig zijn opgeladen.
Daarnaast is de laadsnelheid van de batterijen aanzienlijk sneller
dan van conventionele gelbatterijen; de batterijen van de swingo
350 zijn volledig opgeladen na slechts 2,5 uur.
Verbeterde ergonomie
De Li Ion batterijen zijn beduidend minder zwaar dan gelbatterijen,
wat ervoor zorgt dat de machine lichter is en daardoor makkelijker
te vervoeren naar andere locaties.
Verbeterde total cost of ownership
Doordat de levensduur van de batterijen wordt verlengd naar een
cycli van meer dan 1000 en door de mogelijkheid van tussentijdse
oplading, wordt de gebruiksefficiëntie van de klant verbeterd,
waardoor de total cost of ownership van de TASKI machine
uiteindelijk wordt verlaagd.

swingo 350 B met Li Ion
Technische gegevens
Theoretische uitvoering

1140 m2/uur

Batterijcapaciteit / autonomie

29 Ah / > 1 uur

Werkbreedte

38 cm

Machine gewicht (gebruiksklaar)

50 kg

Breedte zuigmond

55 cm

Afmetingen (L x B x H)

79 x 45 x 43 cm

Vloeistoftank/Vuilwatertank

10 L / 10 L

Borsteldruk (max.)

11 kg

Nominale spanning

25.2

Geluidsniveau

<70 dB(A)

Product

Artikelnummer

TASKI swingo 350 B

7516859

TASKI swingo 350 B BMS

7516862

TASKI swingo 350 B BMS EURO Li-Ion

7523947

Li Ion batterij swingo 350 B

7523988

Interne lader set swingo 350 13 A NA

7523955

Interne lader set swingo 350 13A UNI

7523956

Accessoires/Onderdelen

Artikelnummer

Cylindrische borstel standaard 38 cm

7516863

Cylindrische borstel hard 38 cm

7516864

Active fibre padroll

7818532

Extra functies
Borstel en zuigmond unit: De borstel en zuigmond kunnen eenvoudig worden verwijderd voor reiniging. Ook voor het vervangen
van de zuigmondbladen is geen gereedschap vereist.
BMS: Batterij Management Systeem: De batterijoplader, welke is geïntegreerd in de machine, voorkomt ontlading van de batterij
en controleert het laadproces.
Waterregulatie: Waterstroom kan individueel worden gereguleerd door middel van de controles op basis van mate en aard van
de vervuiling.
Handgreep: De handgreep is ergonomisch gevormd en in hoogte verstelbaar, wat comfortabel gebruik van de machine mogelijk
maakt.
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