
Bateriový podlahový automat

TASKI swingo 1250B Vám přináší:

Nepřekonatelný čisticí výkon
Zvýšenou produktivitu a ovladatelnost
Vynikající ergonomii
Jednoduchost a snadnou údržbu

VýkonVýkonVýkonVýkon
Kartáč patentované konstrukce kopíruje povrch podlahy a
poskytuje téměř rovnoměrný tlak rozvržený podél celé šíře
jeho záběru. Výsledkem toho je vynikající odstraňování
nečistot. Stírací lišta U-profilu umožňuje excelentní
zachytávání vody v celé šíří jejího záběru. Speciální lamely
stěrky a přímé odsávání umožňují zachycení drobného
odpadu (např. cigaretových nedopallků) bez zanášení
nasávací části stroje.
    
Produktivita a ovladatelnostProduktivita a ovladatelnostProduktivita a ovladatelnostProduktivita a ovladatelnost
Zvýšená kapacita baterií spolu s větší nádrží a
patentovaným CSD systémem radikálně zvyšují produktivitu.
Dvouosý systém zajišťuje snadnou manipulaci a umožňuje
vynikající ovladatelnost v uzavřených prostorách.
    
ErgonomieErgonomieErgonomieErgonomie
Ergonomické rukojeti padnou všem operátorům. Veškeré
funkce stroje lze obsluhovat v pracovní poloze. Přístrojová
deska je snadno pochopitelná s minimální nutností zaškolení
a zobrazuje veškeré potřebné informace.  

ÚdržbaÚdržbaÚdržbaÚdržba
Barevně značené údržbové body zvyšují výkonnost a snižují
potřebu zaškolení. Méně částí na údržbu a snadný přístup k
nim dělají stroj z pohledu údržby extrémně přátelský.

Technická dataTechnická dataTechnická dataTechnická data
Teoretický výkon 2475 m²/h
Šířka pracovního záběru 55 cm
Šířka sací lamely 75 cm
Nádrž s roztokem 52 l
Sběrná nádrž 50 l
Příkon 1000 W
Jmenovité napětí 24 V
Kapacita baterií 100 - 140 Ah/C5
Výdrž baterií - nominální hodnota 3.5 h
Hmotnost stroje připraveného k použití 240 kg
Rozměry (D x Š x V) 1332x490x1153 mm
Poloměr otáčení 1.33 m
Počet x průměr kartáče 2 x 28 cm
Přítlak kartáče 46 kg
Pracovní rychlost 4.5 km/h
Délka přívodného kabelu integrovańé
nabíječky baterií

2.5 m

Úroveň hluku 58 dB(A)
Ochrana před potřísněním IPX3
Třída elektrické ochrany -
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TASKI swingo 1250 B se dodává v následujících verzích
ModelModelModelModel PowerPowerPowerPower Power BMSPower BMSPower BMSPower BMS Power EBUPower EBUPower EBUPower EBU Power BMSPower BMSPower BMSPower BMS

Katalogové číslo

Systém řízení baterií (BMS) X X

Pohon kol (WD+CSD) X X X X

Elektrické otáčení kartáčů (EBU) X X

Katalogové číslo

Systém řízení baterií (BMS) X X

Pohon kol (WD+CSD) X X X X

Elektrické otáčení kartáčů (EBU) X X

Příslušenství/ Doplňkové díly
PříslušenstvíPříslušenstvíPříslušenstvíPříslušenství Katalogové čísloKatalogové čísloKatalogové čísloKatalogové číslo

Unašecí disk 28 cm
Kartáč perlon 28 cm
Kartáč na vymývaný beton 28 cm
Kartáč abrazivní 28 cm

Doplňkové dílyDoplňkové dílyDoplňkové dílyDoplňkové díly Katalogové čísloKatalogové čísloKatalogové čísloKatalogové číslo
Polyuretanové pohonné kolo, hnědé
Polyuretanové pohonné kolo, zelené (supergrip)
Polyuretanové podpůrné kolo 100mm
Externí počítadlo hodin

Unašecí disk 28 cm
Kartáč perlon 28 cm
Kartáč na vymývaný beton 28 cm
Kartáč abrazivní 28 cm

Doplňkové dílyDoplňkové dílyDoplňkové dílyDoplňkové díly Katalogové čísloKatalogové čísloKatalogové čísloKatalogové číslo
Polyuretanové pohonné kolo, hnědé
Polyuretanové pohonné kolo, zelené (supergrip)
Polyuretanové podpůrné kolo 100mm
Externí počítadlo hodin

Vysvětlivky uvedených pojmů
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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