
Nová generace podlahových mycích
automatů

TASKI swingo XP Vám přináší:

výrazně vyšší výkonnost
vynikající čisticí výsledky
okamžitě suchou podlahu
sníženou spotřebu vody a energie

 
Výrazně zvýšená výkonnostVýrazně zvýšená výkonnostVýrazně zvýšená výkonnostVýrazně zvýšená výkonnost
Nový koncept ovládání stroje ve stoje, řízeného čidly,
kombinuje vynikající ovladatelnost s rychlostí pro efektivnější
čištění. Systém řízení vody podstatně snižuje časově
náročné doplňování nádrže.
 
Vynikající čisticí výsledkyVynikající čisticí výsledkyVynikající čisticí výsledkyVynikající čisticí výsledky
Nová čisticí jednotka s mikro-rotačními kartáči poskytuje
zlepšení čištění a zároveň šetří až 50% čisticích
prostředků v porovnání s běžnou sestavou kartáčů. 
 
 

 
Okamžitě suchá podlahaOkamžitě suchá podlahaOkamžitě suchá podlahaOkamžitě suchá podlaha
Výborné sušicí vlastnosti umožňují použití stroje kdykoliv
během dne. Zároveň se také snižuje možné riziko úrazu
způsobené uklouznutím na mokré podlaze. 
 
Snížená spotřeba vody a energieSnížená spotřeba vody a energieSnížená spotřeba vody a energieSnížená spotřeba vody a energie
Vysoce účinné využití těchto přírodních zdrojů zajišťuje
šetrný přístup k životnímu prostředí a pomáhá snižovat
náklady.

Technické údajeTechnické údajeTechnické údajeTechnické údaje
Teoretický výkon 4500 m2/hod.
Šířka pracovního záběru 75 cm
Šířka sací lamely 95 cm
Objem nádrže na vodu 105 l
Objem sběrné nádrže 105 l
Provozní napětí 24 V
Příkon 1200 W
Kapacita baterie (max.) 195 Ah/C5
Vytrvalost baterie 3.5 hod.
Váha stroje (čistá) 180 kg
Váha stroje připraveného k použití (bez
obsluhy)

410 kg

Rozměry (D x Š x V) 119 x 95 x 126 cm
Potřebný průchod dveřmi (bez lamely) 85 cm
Kartáče 2 jednotky 45x15 cm
Rotační rychlost kartáčů 550 ot./hod.
Tlak kartáčů ( min. - max.) 0.25 - 0.50 N/cm2
Rychlost čištění 6 km/hod.
Hlučnost 65 dB
Ochrana proti potřísnění IPX3
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TASKI swingo XP BMS
ModelModelModelModel Katalogové čísloKatalogové čísloKatalogové čísloKatalogové číslo

TASKI swingo XP BMS Euro V7514505TASKI swingo XP BMS Euro V7514505

Příslušenství
Příslušenství k TASKI swingo XP BMS EuroPříslušenství k TASKI swingo XP BMS EuroPříslušenství k TASKI swingo XP BMS EuroPříslušenství k TASKI swingo XP BMS Euro Katalogové čísloKatalogové čísloKatalogové čísloKatalogové číslo

Kartáč Nylon 45 cm V7514650
Unášecí disk 45 cm V7514648
TASKI kontaktní pad 45 cm (balení 4 ks) V7514732
TASKI pad 45 cm bílý (balení 10 ks) V7514727
TASKI pad 45 cm červený (balení 10 ks) V7514728
TASKI pad 45 cm modrý (balení 10 ks) V7514729
TASKI pad 45 cm hnědý (balení 10 ks) V7514730
TASKI pad 45 cm černý (balení 10 ks) V7514731
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TASKI swingo XP 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 XP 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 XP 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
XP 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 XP je díky své obratnosti, výkonu a hlavně vysoké kvalitě čištění vhodným adeptem na tuto práci.
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