swingo® 1850 B BMS
Batterij aangedreven schrobzuigmachine
De TASKI swingo 1850B BMS biedt u:
• Efficiëntie
• Uitstekende resultaten - perfect droge vloeren
• Eenvoud en ergonomie
• Gemakkelijk dagelijks onderhoud
Efficiëntie
Een grote tank en een hoog efficiënt IntelliFlow-systeem dat het
waterverbruik tot 40% reduceert stelt u in staat op één tankvulling
tot 2.500m2 vloeroppervlak te reinigen, zonder tijdrovende
tankbeurten. De grote werkbreedte van wel 85cm helpen u de
productiviteit te verhogen en een aanzienlijke tijdsbesparing te
realiseren.
Uitstekende resultaten – perfect droge vloeren
De exibele borstelkoppeling stelt de borstels in staat het
vloeroppervlak perfect te volgen en zo de ideale vuilreiniging te
realiseren. De w-vorm zuigmond levert uitstekende droogresultaten,
dit vermindert de kans op ongelukken zoals het uitglijden op een
natte vloer. Hierdoor kan de machine op alle momenten van de dag
ingezet worden.
Eenvoud en ergonomie
Met uitstekende ergonomische en eenvoudige, intuïtieve bediening
wordt de vermoeidheid van de bestuurder en de trainings- of
instructiebehoefte tot een minimum beperkt.
Gemakkelijk dagelijks onderhoud
Alle delen die regelmatig reiniging of onderhoud nodig hebben
zijn geel gecodeerd en kunnen eenvoudig weggenomen worden.
Hierdoor spreekt onderhoud en reiniging van de machine voor zich.
Dit verzekert u van de beste resultaten en een langere levensduur
van de machine.

swingo® 1850 B BMS
Technische gegevens
Theoretisch rendement

3825 m2/uur

Afmetingen (L xB x H)

162 x 88 x 119 cm

Werkbreedte

85 cm

Borstelsysteem

2 x 43 cm

Breedte zuigmond

110 cm

Borsteldruk (max)

0.18 N/cm2

Schoonwatertank

85 L

Schoonmaaksnelheid

4.5 km/uur

Vuilwatertank

85 L

Maximale hellingshoek

2.0 %

Nominaal stroomverbruik

1,200 W

Geluidsniveau

62 dB(A)

Accu capaciteit (max)

180 Ah/C5

Veiligheidsklasse (met BMS /
zonder BMS)

II / III

Batterij autonomie

3-4 uur

Toelatingen

CE / CB Test Certificaat

Gewicht gebruiksklaar

345 kg

(inclusief water)
Model / Accessoires

Artikelnummer

TASKI swingo 1850 B BMS

7518086

Meeneemschijf 43cm

7517858

Schrobborstel 43cm: normaal

7517859

Schrobborstel 43cm: grind-/sportvloeren

7517860

Schrobborstel 43cm: intensief

7517861

TASKI 3M pad 43cm diverse soorten

zie catalogus

Vulslang met universele aansluiting

8502830

Optionele wielen:

op aanvraag

Polyurethaan bruin & Polyurethaan groen (super grip)

Eigenschappen
BMS - Battery Management System: De geïntegreerde acculader voorkomt dat de accu volledig leeg raakt en controleert het
oplaadproces. Resultaat: makkelijk en snel opladen waar u maar wilt en een lange levensduur van de accu.
IntelliFlow Het IntelliFlow system: zorgt voor snelheidsafhankelijke dosering van schoonmaakoplossing. Hierdoor wordt
ongeacht de snelheid de juiste hoeveelheid schoonmaakoplossing gebruikt. Het resultaat is 30% tot 50% minder verbruik van
water en chemie, verhoogde productiviteit en geen residue meer in bochten
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