swingo® 4000
Grote opzit schrobzuigmachine
De swingo 4000 biedt u
•• Ongekende productiviteit
•• Geweldige schoonmaak- en droogresultaten
•• Betrouwbaarheid
•• Intelligent ontwerp
Ongekende productiviteit
Realiseer significante besparingen op water en chemie, door
de juiste dosering van schoonmaakoplossing middels het
gepatenteerde Intelliflow. De combinatie met een grote 200L tank
en een schoonmaaksnelheid van 7.5 km/u zorgt voor ongekende
productiviteit met zo min mogelijk kostbare tussenstops. Het unieke
vierwiels stuurmechanisme maakt de machine uiterst wendbaar
zodat hij zelfs in nauwe en bezette omgevingen te gebruiken is.
Geweldige schoonmaak- en droogresultaten
Behaal een perfect droog resultaat en een uitstekende uitstraling
van je vloer keer op keer. De nieuwe, gepatenteerde W-vormige
zuigmond zuigt het water gemakkelijk op, in de bocht en op oneffen
vloeren.Terwijl de speciale zuigrubbers en de directe zuigbuis
zorgen voor het probleemloos opzuigen van klein afval zonder te
verstoppen.
Betrouwbaarheid
Geniet van probleemloos gebruik met minimale training van
de gebruiker. Ontworpen voor duurzaam gebruik en zware
schoonmaakklussen. De high-tech oplossingen en longlife onderdelen zorgen voor maximaal gebruik en minimale
reparatiekosten. De onderdelen die frequent gereinigd moeten
worden zijn kleur gecodeerd en zijn te monteren zonder
gereedschap.
Intelligent ontwerp
De lage instaptrede, verstelbare stoel met hoge rugleuning en het
nieuwe gaspedaal zorgen voor veiligheid en ergonomisch gebruik.
Een goed overzicht tijdens het schoonmaken en de beschermwielen
op de zuigmond maken het makkelijk om langs de muur en
obstakels schoon te maken. De speciale ECO modus reduceert het
geluidsniveau om ook overdag schoon te kunnen maken in bezette
ruimtes.

swingo® 4000
Technische gegevens
Omschrijving
Theoretisch rendement

Omschrijving
6375m2/h

Omvang (L x B x H)

Werkbreedte

85cm

(hoogste punt achter bestuurdersstoel)

Zuigmondbreedte

110cm

Draaicirkel

200cm

Schoonwatertank (membraam)

200L

Maximale hellingshoek in gebruik

10%

Vuilwatertank

210L

Borstelsysteem

2x43cm

Voltage

24 V

Borsteldruk

56-112Kg

Batterijcapaciteit

240-360 Ah/
C5

Schoonmaak- / transportsnelheid

7.5km/u / 8.0km/u

Geluidsniveau

67dB(A)

Batterijautonomie

4.5-6.5u

Elektrische bescherming klasse

III

Gebruiksklaargewicht met 240 Ah

760Kg

Spatwater beveiligingsgraad

IPX3

Toelatingen

CE / CB certificering

accu’s en 75kg gebruiker

178x89x140cm

TASKI swingo 4000
Model

Productnummer

TASKI swingo 4000

7518096

Accessoires / Opties
Omschrijving

Productnummer

Omschrijving

Productnummer

Meeneemschijf 43cm

7517858

Vóórverlichtingsset

4128994

Schrobborstel 43cm: Normaal

7517859

Vuilwaterpompset

4129878

Schrobborstel 43cm: Grind-/sportvloeren

7517860

Waarschuwingslicht

7518419

Schrobborstel 43cm: Intensief

7517861

Vóórverlichtingsset

7518420

TASKI IntelliDose kit voor swingo 4000

7518212

7518423

Interne gelijkrichter 24V/30A

7518213

Chassis beschermingsset met
beschermwielen

Onderhoudsvrije tractiebatterij 6v, 240Ah

7518215

Beschermend dak FOPS*

7518424

Waarschuwingslichtset

4128992

*enkel in combinatie met het chassis beschermingsset 4129882

Beschrijving van eigenschappen
BMS (Battery Management System): De optionele interne gelijkrichter voorkomt diepontlading en controleert het laadproces.
Enkel mogelijk in combinatie met onderhoudsvrije gel batterijen tot 330 Ah.
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.
ECO modus: De ECO modus reduceert het energie gebruik en geluidsniveau van de zuigmotor waardoor het mogelijk wordt
schoon te maken in ingebruikzijnde ruimten.
IntelliDose doseringssysteem: Behaal een consistent hoog schoonmaakresultaat tegen perfect controleerbare kosten. Versimpel
het gebruik en voorkom overdosering.
START/STOP functie: Alle instellingen, zoals borsteldruk en doseringsniveau etc. worden met deze knop opgeslagen aan het eind
van de schoonmaakbeurt en worden met nog een druk op de knop weer ingesteld en de machine is direct klaar voor gebruik.
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