
Bateriový podlahový automat

TASKI swingo 755 B Vám přináší:

Rychlost a velký čistící výkon
Vynikající čistící výsledky
Trvanlivost a odolnost
Jednoduchou a snadnou údržbu

Dokonalá kombinace rychlosti a vysokého výkonuDokonalá kombinace rychlosti a vysokého výkonuDokonalá kombinace rychlosti a vysokého výkonuDokonalá kombinace rychlosti a vysokého výkonu
Swingo 755 B je velice snadný na ovládání a poskytuje
maximální rychlost při čištění stísněných prostor. Systém
dvou os umožňuje otáčení stroje takřka na místě, což je
velkou výhodou zejména v přeplněných prostorech.
Objemná 40 l nádrž a patentovaný CSD systém výrazně
zvyšují produktivitu a omezují přestávky nutné na další
plnění stroje na minimum.
 
Vynikající čistící výsledkyVynikající čistící výsledkyVynikající čistící výsledkyVynikající čistící výsledky
Patentovaný kartáč kopíruje povrch podlahy a vytváří
stejnoměrný tlak  po celé své šíří. Tím je dosaženo
vynikajícího odstranění nečistot. Dokonalé odstranění vody
z podlahy pak zajišťuje inovovaná stěrka ve tvaru V, kterou
není třeba, díky osvědčenému konceptu 3 koleček, dále
nastavovat.
 

Trvanlivost a odolnostTrvanlivost a odolnostTrvanlivost a odolnostTrvanlivost a odolnost
Použitím hi-tech materiálů se výrazně prodlužuje životnost
jednotlivých komponentů a samotného stroje. Naopak se
omezuje potřeba oprav a dochází ke snížení nákladů
na servis na minimum.
 
Jednoduchost a snadná údržbaJednoduchost a snadná údržbaJednoduchost a snadná údržbaJednoduchost a snadná údržba
Všechny části které potřebují údržbu jsou žlutě označeny a
jejich demontáž je velice snadná, bez potřeby jakéhokoli
nářadí. Přístrojová deska je názorná a indikuje všechny
potřebné informace. Díky těmto parametrům je práce s tímto
strojem bez obtíží. Čas nutný na zaškolení je tak minimální.

Technická dataTechnická dataTechnická dataTechnická data
Teoretický výkon
(Economy/Power)

1290/1935 m²/h

Šířka pracovního záběru 43 cm
Šířka sací lamely 69 cm
Objem nádrže na vodu 40 l
Objem sběrné nádrže 40 l
Příkon 900 W
Provozní napětí 24 V
Kapacita baterie 50 - 70 Ah/C5
Vytrvalost baterie 2 h
Váha stroje připraveného pro použití (Eco/
Power)

155/160 kg

Rozměry (D x Š x V) 1160x475x1195 mm
Poloměr otáčení 1,12 m
Kartáče 1 x 43 cm
Tlak kartáče (s/bez pohonu) 40/43 kg
Pracovní rychlost (Economy/Power) 3/4,5 km/h
Délka kabelu integrované nabíječky 3 m
Hlučnost 58 dB(A)
Ochranná třída (BMS / non BMS) třída I / III
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TASKI swingo 755 B je dostupný v následujících verzích
ModelModelModelModel EconomyEconomyEconomyEconomy Economy BMSEconomy BMSEconomy BMSEconomy BMS PowerPowerPowerPower Power BMSPower BMSPower BMSPower BMS

Battery Management System (BMS) X X

Wheel Drive (WD+CSD) X X

Battery Management System (BMS) X X

Wheel Drive (WD+CSD) X X

Příslušenství / Volitelné doplňky
PříslušenstvíPříslušenstvíPříslušenstvíPříslušenství Katalogové čísloKatalogové čísloKatalogové čísloKatalogové číslo

Unášecí disk 43 cm V7510829
Kartáč-standard 43 cm V8504750
Kartáč na vymývaný beton 43 cm V8504800
Kartáč abrazivní 43 cm V8504780

Unášecí disk 43 cm V7510829
Kartáč-standard 43 cm V8504750
Kartáč na vymývaný beton 43 cm V8504800
Kartáč abrazivní 43 cm V8504780

Popis vlastností
BMS: Systém řízení baterií:BMS: Systém řízení baterií:BMS: Systém řízení baterií:BMS: Systém řízení baterií:
Nabíječka baterií, která je zabudována ve stroji, zabraňuje úplnému vybití baterií a kontroluje proces dobíjení. Výsledkem
toho je jednoduché a rychlé dobíjení baterií, stejně jako zvýšení životnosti baterií.
 
WD: Řízený pohon kol:WD: Řízený pohon kol:WD: Řízený pohon kol:WD: Řízený pohon kol:
Proměnná pracovní rychlost (až 4,5 km/h) a zpětný chod (až 2,5 km/h) zaručují ergonomickou a jednoduchou práci a zvyšují
výkonnost ve srovnání s modely bez pohonu.
 
CSD: Dávkování čisticího roztoku:CSD: Dávkování čisticího roztoku:CSD: Dávkování čisticího roztoku:CSD: Dávkování čisticího roztoku:
S patentovaným systémem CSD je množství čisticího roztoku aplikovaného na podlahu přesně určeno podle toho, jak rychle
se stroj pohybuje. Pokud jedete pomalu (např. v rozích místnosti), bude množství aplikovaného čisticího roztoku nižší.
Výsledkem toho je zabránění tvorby kaluží v rozích místnosti a 30 – 50 % úspora čisticího roztoku a značné zvýšení
produktivity stroje.
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