
Velký podlahový automat s bateriovým
pohonem

TASKI swingo 1650 Vám přináší:

Zvýšený pracovní výkon
Vynikající výsledky a okamžitě suchou podlahu
Jednoduchost a ergonomii
Snadnou údržbu

Zvýšený pracovní výkonZvýšený pracovní výkonZvýšený pracovní výkonZvýšený pracovní výkon
Velká nádrž a vysoce efektivní CSD-systém, který snižuje
spotřebu vody až o 40 %, umožňuje vyčistit až 2500 m² bez
dalšího časově náročného doplňování nádrže. Snížená
spotřeba energie a baterie s vysokou kapacitou zvyšují
provozní dobu na více než 4 hodiny na jedno nabití.
 
  
Vynikající výsledky a okamžitě suchá podlahaVynikající výsledky a okamžitě suchá podlahaVynikající výsledky a okamžitě suchá podlahaVynikající výsledky a okamžitě suchá podlaha
Kartáče perfektně kopírují povrch podlahy a zaručují účinné
odstranění nečistot. Jedinečná stírací lišta ve tvaru W
zajišťuje kvalitní setření podlahy, nesrovnatelně lepší než
jiné stroje v této kategorii, a tak lze stroj používat kdykoliv
během dne. Riziko úrazu vzniklé uklouznutím na mokré
podlaze je sníženo na minimum.

Jednoduchost a ergonomieJednoduchost a ergonomieJednoduchost a ergonomieJednoduchost a ergonomie
Výborné ergonomické vlastnosti, jednoduché řízení a
snadná obsluha celého zařízení minimalizuje nutnost
zaškolení.
 
 
Snadná údržbaSnadná údržbaSnadná údržbaSnadná údržba
Všechny části, které potřebují pravidelné čištění a údržbu
jsou označené žlutou barvou a mohou být demontovány
během několika vteřin. Údržba stroje je jednoduchá, což
zajistí nejlepší čisticí výsledky a prodlouží životnost celého
stroje.

Technická dataTechnická dataTechnická dataTechnická data
Teoretický výkon (při 4,5 km/h) 2925 m2/h
Šířka pracovního záběru 65 cm
Šířka sací lamely 95 cm
Objem nádrže na vodu 85 l
Objem sběrné nádrže 85 l
Provozní napětí 24 V
Příkon 1200 W
Kapacita baterie (max.) 180 Ah /C5
Vytrvalost baterie přes 4 h
Váha stroje (čistá) 120 kg
Váha stroje připraveného pro použití 330 kg
Rozměry (D x Š x H) 154 x 69 x 118 cm
Potřebný průchod dveřmi (bez lamely) 70 cm
Kartáče 2 x 33 cm
Tlak kartáčů 0.32 N/cm2
Rychlost čištění 4.5 km/h
Maximální sklon čištění 2.0 %
Hlučnost 62 dB(A)
Ochrana proti potřísnění IPX 3
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TASKI swingo 1650 BMS
ModelModelModelModel Katalogové čísloKatalogové čísloKatalogové čísloKatalogové číslo

TASKI swingo 1650 BMS V7515883

TASKI swingo 1650 V7515882

TASKI swingo 1650 BMS V7515883

TASKI swingo 1650 V7515882

Příslušenství / Volitelné doplňky
PříslušenstvíPříslušenstvíPříslušenstvíPříslušenství Katalogové čísloKatalogové čísloKatalogové čísloKatalogové číslo

Unašecí pad 33 cm V7515515
Standardní kartáč 30 cm V7515516
Kartáč na vymývaný beton 33 cm V7515517
Abrazivní kartáč 33 cm V7515518
Kontaktní pad 33 cm V7516124

Unašecí pad 33 cm V7515515
Standardní kartáč 30 cm V7515516
Kartáč na vymývaný beton 33 cm V7515517
Abrazivní kartáč 33 cm V7515518
Kontaktní pad 33 cm V7516124

Popis vlastností
BMS – Systém řízeného nabíjeníBMS – Systém řízeného nabíjeníBMS – Systém řízeného nabíjeníBMS – Systém řízeného nabíjení
Nabíječka je integrována přímo do stroje. Kontrolní systém zabraňuje úplnému vybití baterie a zároveň kontroluje proces
nabíjení.
 
CSD – Dávkování čisticího prostředku v závislosti na rychlosti pojezduCSD – Dávkování čisticího prostředku v závislosti na rychlosti pojezduCSD – Dávkování čisticího prostředku v závislosti na rychlosti pojezduCSD – Dávkování čisticího prostředku v závislosti na rychlosti pojezdu
Díky patentovanému systému CSD je na podlahu aplikována konstantní dávka čisticího prostředku s ohledem na
momentální rychlost pojezdu. Výsledkem je čistá podlaha bez mokrých míst vznikajících při otáčení stroje. Tento systém
tedy šetří 30-40 % čisticích prostředků a přispívá tak ke zvýšení produktivity stroje.
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