
Ubestridt ytelse og høy fleksibilitet

Taski Swingo
2100 μicro

Swingo

2100 μicro
Enkel å tilpasse dine individuelle behov

➢ Fremragende egenskaper

➢ Avansert design

➢ Intelligent totalløsning

Fremragende egenskaper
Taski Swingo 2000μicro tilbyr uovertruffen ytelse, drar nytte
av kombinasjonen av hastighet, kompakt design, smidighet
og stor tankstørrelse. En smart utforming med
renholdsfunksjon på siden bidrar til reduksjon av manuelt
arbeid og sømløs rengjøring i store og små områder med
best mulig rengjøringsresultat, hvilket gir lave driftskostnader.
Maskinen tar liten plass og går greit inn i alle vanlige heiser
slik at man har muligheten til å bruke maskinen i alle etasjer
på oppdraget.

Avansert design
Ytelsen har kun reell verdi når sikkerheten ikke er
nedprioritert. Taski Swingo 2000μicro kombinerer god
oversikt, ergonomisk arbeidsmiljø og høy sikkerhetsstandard.
Operatøren nyter godt av beskyttende tankdesign, aktivt
sittekonsept og mange andre sikkerhetsfunksjoner. Enkle og
effektive maskinforberedelser og vedlikehold øker
operasjonell effektivitet og reduserer behovet for tidkrevende
opplæring av operatører.

Intelligent totalløsning
Taski Swingo 2000μicro revolusjonerer dagens
renholdsprosess og forbedrer driftseffektiviteten.
Kombinasjonen av et stort utvalg av alternativer, tilbehør og
verktøy (Taski IntelliDose. Taski IntelliTrail, Taski Aquastop og
verktøyholderkonsept) tillater individuell tilpasning til dine
behov. Dette bidrar til å oppnå forbedring av totale
eierkostnader. 



MODELL VNR.

Taski Swingo 2100 Komplett 7523420K

Taski Swingo 2100 Komplett 
m/IntelliDose

7523420KI

TILBEHØR VNR.

Børste standard (11") 6746

Børste myk (11") 6747

Børste hard (11") 6748

Utstyrspakke Basic 40 cm/60 cm 3521/3522

Utstyrspakke Extend 40 cm/60 cm 3523/3524

TEKNISKE DATA

Teoretisk ytelse 3025 m² / t

Teoretisk ytelse tank 5000 m² / t

Arbeidsbredde 55 cm

Offset-funksjon 14 cm

Nalbredde 63 cm

Tank rent-/skittenvann 75 l/75 l

Spenning 24 V

Batterikapasitet Opptil 4 t

Maskinvekt (klar til bruk, uten operatør) 380 kg

Dimensjoner (LxBxH) 138x58x128 cm

Børstetrykk maksimalt Opptil 57 kg

Lydnivå <70 dB(A)

Arbeidshastighet 5,5 km/t

Strømforbruk 1440 W

Godkjenninger GS, CB/II

Tilleggsfunksjoner

SWINGO 2100 μicro

Utstyrsholder
Velg mellom Utstyrsholder Basic med moppebøtte og 
skaftholder eller  Extend hvor det også følger med 
klutboks med lokk og skittentøypose. Det finnes 
alternativ med enten 40 cm eller 60 cm moppebøtte til 
hver variant.


