
Gulvvasker for små og mellomstore områder

Taski Swingo
455 Power & Li-Ion

Swingo

455
Rent og tørt med det samme

➢ Mange bruksområder

➢ Fremragende resultat

➢ Enkel i bruk – lett å manøvrere

➢ Driftssikker og pålitelig

Mange bruksområder
Med sin kompakte størrelse og det ergonomiske håndtaket
kan TASKI Swingo 455 brukes på en rekke områder
hvor større maskiner ikke er hensiktsmessige. Den kommer
enkelt til i små og trange områder i f.eks. butikker,
garderober, hoteller, skoler, kontorer og lignende. Den lave
høyden i front gjør det mulig å rengjøre også inn under
bord og benker.

Fremragende resultat
Det fleksible børsteopphenget følger gulvets profil og
rengjør jevnt og grundig over hele flaten. Taskis patenterte 
nalsystem sørger for fremragende oppsug – gulvet blir helt tørt 
med det samme. Med de tre støttehjulene er nalen 
selvjusterende.

Enkel i bruk – lett å manøvrere
Det regulerbare håndtaket er ergonomisk utformet. Det er
komfortabelt i bruk og bøylene på håndtaket beskytter
hendene mot mulige skader under bruk. Det doble
støttehjulet gjør maskinen enkel å manøvrere selv i trange
områder. Avtagbar tank og gule vedlikeholdspunkter
forenkler vedlikeholdet av maskinen.

Driftssikker og pålitelig
TASKI Swingo 455 er en robust maskin konstruert for ‘’tøffe’’
renholdsoppgaver. Alle komponentene er av høy kvalitet.
Dette øker driftssikkerheten, reduserer tilfeller av driftsstans og
forlenger maskinens levetid.



Flere valg og flere muligheter

Taski

IntelliPower

Swingo

455

➢ Batterivalg tilpasset dine behov

➢ Gel-batterier 50Ah

➢ Litium-Ion batterier 50Ah

Batterivalg tilpasset dine behov
Velg batteriene som best gjør ditt renhold optimalt og 
kostnadseffektivt.

Gel-batterier 50Ah
De billigste batteriene. Perfekt for maskiner som kun brukes en 
gang i døgnet til rimelig faste tider. All den tid det ikke er behov 
for mellomlading/klattlading og kjøretid utover batterienes 
kapasitet vil gel-batterier passe best.

Litium-Ion batterier 50Ah
Taski er et av de første merkene som kan leveres med litium-ion 
batteririer på en gulvvaskemaskin av denne størrelsen. Dette 
gir:
➢ Mulighet for hurtig- og klattlading uten at det skader 

batteriene= stor fleksibilitet!
➢ Mulighet for mer og lengre bruk av maskinen hver dag.
➢ Lang levetid på batteriene
➢ Ingen risiko for feil laderutiner

Egenskaper batterier Gel batteri 50Ah Litium-Ion batteri 50 Ah

Ladesykluser 800 * 2500

Hurtiglading Nei (ødelegger batteri) Ja

Klattlading Nei (ødelegger batteri) Ja

Ladetid 9 t 1 t 45 min

Forventet levetid ved mye bruk 1,5-2 år 4-6 år

Garantitid 2 år 4 år/2500 ladesykluser

*Oppgitt levetid for gelbatteriene er 800 sykluser, men dette er ved optimal bruk. Erfaringen 
tilsier at mange kunder ikke oppnår mer enn 400-600 sykluser grunnet feilbruk.



MODELL VNR.

Taski Swingo 455 Power Komplett 7518368K

Taski Swingo 455 Li-Ion Komplett 7524725K

TEKNISKE DATA

Teoretisk ytelse 1290 m² / t

Teoretisk ytelse en tank 1000 m² / t

Arbeidsbredde 43 cm

Nalbredde 69 cm

Tank rent-/skittenvann 22 l/25 l

Spenning 24 V

Batterikapasitet gelbatterier Opptil 1,5 t

Batterikapasitet Li-Ion 50 Ah Opptil 2 t

Maskinvekt (klar til bruk) 120 kg

Dimensjoner (LxBxH) 110x48x92 cm

Børstetrykk maksimalt 32 kg

Lydnivå 68 dB(A)

Maskin og data

SWINGO 455



TILBEHØR VNR.

Twister Pad Grønn (17") 7709

Twister Pad Gul (17") 7708

Twister Pad Hvit (17") 7707

Twister Pad Rød (17") 7706

Twister Pad HT Blå (17") 7519294

Twister Pad HT Oransje (17") 7519293

Børste standard (17") 5490

Børste hard (17") 5491

Børste myk (17") 5492

Tilbehør

SWINGO 455

Twister Grønn
Til daglig bruk med gulvvasker. 
Diamantene i denne er meget 
finkornet. Ved daglig bruk øker glansen 
over tid. Fortsett å arbeide med Grønn 
pad inntil det er nødvendig med en
ny renseprosess med Hvit eller Gul 
pad. Normalt vil dette først være
nødvendig etter 6–12 måneder. 

Twister Gul
Til daglig bruk med gulvvasker. 
Diamantene i denne er finkornet. De 
rengjør gulvet for smuss og 
overflateflekker samtidig som de sørger 
for polering til en glansfull og 
smussavstøtende gulvflate som er lett å 
rengjøre. 

Twister Hvit
Dette er den nest groveste Twister-
paden. Den fjerner små riper og flekker
i overflaten på gulvet. Den vil lukke 
porene i gulvflaten og gi en silkematt 
finish. Taski Twister Hvit er også 
velegnet for finskuring av 
polishbehandlede gulv.

Twister Rød
Dette er den kraftigste Twister-paden 
med de groveste diamantene. Den 
skurer gulvet grundig rent, fjerner riper 
og gir et lysere gulv med en matt finish. 
Taski Twister Rød er også glimrende til 
oppskuring av polishbehandlede gulv. 

Twister HT Blå
Ekstra slitesterk pad for høytrafikkerte 
områder. Ved regelmessig bruk 
opprettholdes effektivt en glansfull og 
ren overflate.

Twister HT Oransje
Ekstra slitesterk pad for høytrafikkerte 
områder. Dette er en grov pad som 
fjerner riper fra overflaten og etterlater 
et gulv som er godt forberedt for daglig
renhold med Taski Twister.

5490                     5491                   5492


