
Bateriový podlahový automat

TASKI swingo 2500 / 3500 Vám přináší:

velmi vysoký čisticí výkon
jedinečnou ergonomii
spolehlivost a životnost
bezkonkurenční dobu provozu

Velmi vysoký čisticí výkonVelmi vysoký čisticí výkonVelmi vysoký čisticí výkonVelmi vysoký čisticí výkon
Patentovaný jednokolový řídicí systém určuje nový standart
v ovládání a proto umožňuje čistění v úzkých a těžko
dostupných místech. Inovační stírací koncept zabezpečuje
100% zachytávání vody v obloucích i při otáčení.
 
Jedinečná ergonomieJedinečná ergonomieJedinečná ergonomieJedinečná ergonomie
Podlahový automat umožňuje práci v sedě s vysokou
provozní rychlostí. Velice nízká hlučnost, která je
srovnatelná s ručními vysavači, dělá práci daleko
příjemnější.
 
Spolehlivost a životnostSpolehlivost a životnostSpolehlivost a životnostSpolehlivost a životnost
Díky menšímu počtu mechanických částí a robustní
konstrukci je zajištěna velká spolehlivost. Jednoduše
vyměnitelné kartáče a stírací lamely zajišťují jednoduchou
údržbu a umožňují mít zařízení kdykoliv jednoduše
připravené.

Bezkonkurenční doba provozuBezkonkurenční doba provozuBezkonkurenční doba provozuBezkonkurenční doba provozu
Vysoká provozní rychlost 7,5 km/h v kombinaci se
systémem CSD (systém dávkování) dělá TASKI swingo
2500 / 3500 o 40% účinnější ve srovnání s podlahovými
automaty s chodicí obsluhou.

Technická dataTechnická dataTechnická dataTechnická data
Teoretický výkon 5250 / 5950 m2/h
Šířka pracovního záběru 70 / 85 cm
Šířka sací lamely 93 / 108 cm
Nádrž na čistou vodu 95 l
Nádrž na špinavou vodu 95 l
Jmenovité napětí 24 V
Příkon 2000 W
Kapacita baterií 240-290Ah/C5
Výdrž baterií - nominální hodnota 3-5 h
Hmotnost přístroje připraveného k použití 560 kg
Rozměry (d x š x v) ( s/bez lamely) 905x1690x1370 mm/

780x1690x1370 mm
Přítlak kartáče (max) 52-74 kg/

60-102 kg
Pracovní rychlost 7.5 km/h
Přejezdová rychlost 9.0 km/h
Hlučnost 67 dB(A)
Poloměr otočení 1.9 m
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TASKI swingo 2500 / 3500 je dostupný v následujících verzích
ModelModelModelModel Katalogové čísloKatalogové čísloKatalogové čísloKatalogové číslo

TASKI swingo 2500 V8004740

TASKI swingo 3500 V8004750

TASKI swingo 2500 V8004740

TASKI swingo 3500 V8004750

Příslušenství
PříslušenstvíPříslušenstvíPříslušenstvíPříslušenství Typové označeníTypové označeníTypové označeníTypové označení

Pad červený 35 / 43 cm, balení 5 ks V7501280 / V7501300
2 x Kartáč perlon 35 /43 cm V8501080 / V8501100
2 x Unašecí disk 35 /43 cm V8501120 / V8501130
Nabíječka 24V25A230V V8503455
Adaptér na dobíjení baterií V8503455
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TASKI swingo 2500 / 3500 doporučujeme v těchto oblastech:
Obchodní řetězceObchodní řetězceObchodní řetězceObchodní řetězce
S přibývajícím tlakem na prodlužování otevíracích hodin a v konkurenčním prostředí se mohou požadavky na čistění podlah velmi lišit. U stroje TASKI
swingo 2500/ 3500 je potřebné minimální zaškolení obsluhy a umožňuje práci za plného provozu.
ŠkolyŠkolyŠkolyŠkoly
Hygiena dětí byla vždy důležitým faktorem, proto je kladen důraz na čistotu v sektoru školství. TASKI swingo 2500/ 3500 nabízí spolehlivé a účinné řešení
pro všechny prostory ve školách od tříd až po jídelnu.
NemocniceNemocniceNemocniceNemocnice
Nikde není hygiena tak sledovaná jako ve zdravotnictví. TASKI swingo XP je ideální volbou pro chodby a větší prostory, kde je důležitá časová efektivita a
nekompromisní kvalita úklidu. Výborná výkonnost a snadná ovladatelnost řadí TASKI swingo 2500/ 3500 k nejoptimálněji využitelným úklidovým strojům ve
zdravotnictví.
PrůmyslPrůmyslPrůmyslPrůmysl
Perfektním  využitím TASKI swingo XP je průmysl. Ať už se jedná o montážní výrobu, skladovací prostory, nebo třeba garáže, TASKI swingo 2500/ 3500 je
díky své obratnosti, výkonu a hlavně vysoké kvalitě čištění vhodným adeptem na tuto práci.
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