
Utvidet ytelse

Taski Swingo
955 Power & Li-Ion

Swingo

955
Effektivitet møter smidighet

➢ Smidighet og høy ytelse

➢ Lav total brukskostnad

➢ Utmerkede renholds- og 

tørkeresultater

➢ Enkel å bruke, enkel å vedlikeholde

Smidighet og høy ytelse
Taski Swingo 955 B er veldig enkel å håndtere. Maskinen kan 
enkelt snu på stedet, noe som gir maksimal smidighet og 
manøvrerbarhet for bruk også på trange områder.
Børsteenheten med to padholdere/børster gir uovertruffen
rengjøringsytelse og effektivitet. Smuss samles inn mot midten 
av maskinen og suges deretter enkelt opp. Børsteenheten 
stikker ut til høyre slik at det blir enkelt å rengjøre langs vegger 
og under hyller.

Lav total brukskostnad
Den lille størrelsen på maskinen gjør den smidig og enkel å 
håndtere. Dette, kombinert med stor arbeidsbredde, betyr at 
betydelige tidsbesparelser kan oppnås i løpet av et skift. Dette, 
samt lav investeringskostnad, gir lave totale brukskostnader.

Utmerkede renholds- og tørkeresultater
Maskinens patenterte børstehus følger gulvprofilen og leverer 
tilnærmet helt jevn trykkfordeling langs hele arbeidsbredden. 
Dette fører til utmerket fjerning av smuss langs hele 
vaskebredden. Den patenterte V-formede nalen sørger for 
utmerket vannoppsug på gulvet. Det velprøvde 
trehjulskonseptet sørger for at justering av nal ikke lenger
er nødvendig.

Enkel å bruke, enkel å vedlikeholde
Alle komponenter som trenger jevnlig vedlikehold er fargekodet 
i gult, og kan enkelt tas ut uten bruk av verktøy når de skal 
rengjøres. Dashbordet er intuitivt og viser all relevant 
informasjon. Disse egenskapene bidrar til problemfri drift og 
enkel opplæring av bruker.



Flere valg og flere muligheter

Taski

IntelliPower

Swingo

955

➢ Batterivalg tilpasset dine behov

➢ Gel-batterier 50Ah

➢ Litium-Ion batterier 50Ah eller 

100Ah

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 eller 100Ah
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 50Ah Litium-Ion batteri 100Ah

Ladesykluser 800 * 2500 2500

Hurtiglading Nei (ødelegger batteri) Ja Ja

Klattlading Nei (ødelegger batteri) Ja Ja

Ladetid 9 t 1 t 45 min 3 t 30 min

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

Garantitid 2 år 4 år/2500 ladesykluser 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 955 Power Komplett 7523531K

Taski Swingo 955 Power Komplett 
m/IntelliDose

7523531KI

Taski Swingo 955 Li-Ion Komplett 7524745K

Taski Swingo 955 Li-Ion Komplett
m/IntelliDose

7524745KI

Taski Swingo 955 Li-Ion 100 Komplett 7524752K

Taski Swingo 955 Li-Ion 100 Komplett 
m/IntelliDose

7524752KI

TEKNISKE DATA

Teoretisk ytelse 2475 m² / t

Teoretisk ytelse tank 2400 m² / t

Arbeidsbredde 55 cm

Nalbredde 80 cm

Tank rent-/skittenvann 40 l/40 l

Strømforbruk 1000 W

Spenning 24 V

Batterikapasitet gelbatterier Opptil 2 t

Batterikapasitet Li-Ion 50Ah 1 t 50 min

Batterikapasitet Li-Ion 100Ah 3 t 35 min

Maskinvekt (klar til bruk) 179 kg

Dimensjoner (LxBxH) 118x60x115 cm

Børster/padholdere 2 x 28 cm/11"

Børstetrykk maksimalt 40 kg

Arbeidshastighet 4,5 km/t

Lydnivå <70 dB(A)

Maskin og data

SWINGO 955

Fremdrift på hjul
Justerbar arbeidshastighet (opp til 4,5km/t)
fremover og (opp til 2,5 km/t) bakover sikrer god
ergonomi og bekvemmelighet, samtidig som det
øker ytelsen sammenliknet med modeller uten
Fremdrift på hjul.

IntelliFlow
Automatisk dosering av rentvann tilpasset hastigheten 
på maskinen. IntelliFlow betyr at den mengde rentvann 
som tilføres alltid er den samme per arealenhet uansett 
hvilken hastighet maskinen har. Dette reduserer 
forbruket av vann med 30-50%.

IntelliDose
Automatisk doseringssystem for TASKI maskiner som 
bidrar til redusert forbruk av rengjøringsmidler og 
emballasje. 



TILBEHØR VNR.

Twister Pad Grønn (11") 7686

Twister Pad Gul (11") 7685

Twister Pad Hvit (11") 7684

Twister Pad Rød (11") 7683

Twister Pad HT Blå (11") 7519287

Twister Pad HT Oransje (11") 7519286

Børste standard (11") 6746

Børste myk (11") 6747

Børste hard (11") 6748

Tilbehør

SWINGO 955

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.

6746                     6747                   6748


