
Nová řada ultrakompaktních
podlahových automatů

TASKI swingo 150 Vám přináší:

Okamžitě suchou podlahu
Excelentní výsledky čištění
Jednoduché čištění vytížených ploch
Jednoduché, rychlé a ergonomické použití

Okamžitě suchá podlahaOkamžitě suchá podlahaOkamžitě suchá podlahaOkamžitě suchá podlaha
Vytížené prostory jako jsou obchody, zdravotnická zařízení,
restaurace, obchody u čerpacích stanic, chodby, atd.
vyčištěné s TASKI swingo 150 lze okamžitě a bezpečně
využívat s minimálním rizikem úrazu vzniklým uklouznutím
po mokré podlaze. Stroj je schopen odsávat při chodu vpřed
i vzad. Jedinečná sací jednotka odstraní až 99 % vody z
podlahy. Oproti tomu při manuálním čištění vždy na podlaze
zůstávají zbytky čisticího roztoku a následným okamžitým
používáním dochází k opětovnému znečištění podlahy.
 
Excelentní výsledky čištěníExcelentní výsledky čištěníExcelentní výsledky čištěníExcelentní výsledky čištění
Až 10x vyšší tlak oproti manuálnímu čištění a velký výkon
kartáče zajišťují nejlepší čisticí výsledky. Instalovaný kartáč
ve spojení s odsáváním zajišťuje dokonalé odstranění
nečistot. Díky snížené kartáčové hlavě lze TASKI swingo
150 použít rychle a jednoduše pod policemi, regály,
nábytkem, apod.
 

Jednoduché čištění zastavěných plochJednoduché čištění zastavěných plochJednoduché čištění zastavěných plochJednoduché čištění zastavěných ploch
Vertikální design je podobný běžným vertikálním
vysavačům. Stroj lze použít i tam, kde jsou běžné podlahové
automaty jednoduše příliš těžké a manuální způsoby čištění
nepřináší požadované výsledky. Inovativní koncept
umožňuje obsluze jednoduché čištění všemi směry.
 
Jednoduché, rychlé a ergonomické použitíJednoduché, rychlé a ergonomické použitíJednoduché, rychlé a ergonomické použitíJednoduché, rychlé a ergonomické použití
Zařízení je lehko ovladatelné a práce s ním je velice snadná.
Pohodlná rukojeť napomáhá lepší manipulaci a přepravě,
zejména na schodištích. Díky kompaktním rozměrům je
snadné i skladování.

Technická dataTechnická dataTechnická dataTechnická data
Šíře pracovního záběru 335 mm
Šíře stěrky 355 mm
Nádrž na čistou vodu 2.6 l
Nádrž na znečištěný roztok 2.9 l
Příkon 1100 W
Napětí 230 V / 50 Hz
Počet otáček 1700 ot./min.
Váha 11.7 kg
Hmotnost rukojeti 1.3 kg
Rozměry (d x š x h) 430x380x1120 mm
Délka kabelu 10 m
Hlučnost 74 db(A)
Ochrana proti potřísnění IPX 4
Ochranná třída II
Certifikáty CB Protocol, CSA

Šíře pracovního záběru 335 mm
Šíře stěrky 355 mm
Nádrž na čistou vodu 2.6 l
Nádrž na znečištěný roztok 2.9 l
Příkon 1100 W
Napětí 230 V / 50 Hz
Počet otáček 1700 ot./min.
Váha 11.7 kg
Hmotnost rukojeti 1.3 kg
Rozměry (d x š x h) 430x380x1120 mm
Délka kabelu 10 m
Hlučnost 74 db(A)
Ochrana proti potřísnění IPX 4
Ochranná třída II
Certifikáty CB Protocol, CSA
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TASKI swingo 150 V7516209TASKI swingo 150 V7516209
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Válcový kartáč standard V7516236
Válcový kartáč tvrdý V7516237
Stěrková sada V7516546
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