
Kompaktní elektrický podlahový mycí
automat

TASKI swingo 450 Vám přináší:

Bezkonkurenční čisticí vlastnosti
Jednoduché používání a ergonomický tvar
Snadná údržba
Všestranná aplikace

VýkonnostVýkonnostVýkonnostVýkonnost
Vítězství je vždy o výkonech a TASKI swingo 450 E dosahuje výborných
výsledků tím, že jeho kartáč kopíruje profil podlahy. Spolu se sací lamelou
ve tvaru U a přímým odsáváním snadno odstraňuje veškeré nečistoty z
podlah. Rychlost kartáče stroje zajišťuje vysokou výkonnost. TASKI swingo
450 E se velmi snadno ovládá díky dvojnápravovému systému.
 
Jednoduché používání a ergonomieJednoduché používání a ergonomieJednoduché používání a ergonomieJednoduché používání a ergonomie
Jednoduché a pohodlné používání TASKI 450 E Vám usnadňuje život. Díky
praktickému ovládání není potřeba rozsáhlého školení o obsluze tohoto
stroje. Ergonomické držadlo a dvojnápravový systém umožňují snadnou
manipulaci a snižují námahu potřebnou k jeho ovládání.

Snadná údržbaSnadná údržbaSnadná údržbaSnadná údržba
Barevně označená kontrolní místa znamenají jednoduchou údržbu bez
potřeby rozsáhlého školení. Snadno odnímatelná sběrná nádrž usnadňuje
údržbu a čištění. Menší počet součástek a snadná přístupnost též ulehčují
údržbu.   
 
Všestranná aplikaceVšestranná aplikaceVšestranná aplikaceVšestranná aplikace
Díky své kompaktní velikosti a jednoduchosti může TASKI swingo 450 E být
použit v mnoha oblastech. Je opravdu všestranně použitelný ve všech
velkých i malých přelidněných provozech, jaké se nacházejí například v
obchodech, kuchyních, školách a zdravotnických zařízeních.

Technická dataTechnická dataTechnická dataTechnická data
Teoretický výkon 1290 m²/h
Šířka pracovního záběru 43 cm
Šířka sací lamely 68 cm
Objem sběrné nádrže na vodu (nominální) 20 l
Objem sběrné nádrže (nominální) 20 l
Příkon 1500 W
Jmenovité napětí 230-240V / 50 Hz
Hmotnost stroje 92 kg
Rozměry (D x Š x V) 1050x480x785 mm

Přítlak kartáče 24 kg
Délka kabelu 25 m
Hlučnost 69 dB(A)
Ochrana před potřísněním IPX4
Certifikáty ÖVE
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TASKI swingo 450 E
ModelModelModelModel KatalogovéKatalogovéKatalogovéKatalogové

TASKI swingo 450 E V7513906TASKI swingo 450 E V7513906

Příslušenství
PříslušenstvíPříslušenstvíPříslušenstvíPříslušenství Katalogové čísloKatalogové čísloKatalogové čísloKatalogové číslo

Unašecí disk 43cm V7510829
Kartáč perlon 43cm V8504750
Unašecí disk 43cm V7510829
Kartáč perlon 43cm V8504750
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