
Batteridrevet ride-on kombinationsmaskine til 
gulvrengøring
TASKI swingo 2500 giver dig:
• Rengøring i en klasse for sig
• Ergonomi i højsædet
• Robusthed og driftsikkerhed
• Uovertruffen produktivitet

Rengøring i en klasse for sig
Det patenterede styresystem på alle hjul sætter nye standarder for 
manøvredygtighed og tillader brugen af maskinen på selv smalle og 
svært tilgængelige områder. Det nyudviklede skvisersystem sikrer 
100% opsugning og fuldstændig tørre gulve overalt.

Ergonomi i højsædet
Maskinen er komfortabel at sidde på og har en meget høj 
arbejdshastighed. Det ekstremt lave lydniveau, som kan 
sammenlignes med lydniveauet på en støvsuger, gør arbejdet 
mindre belastende.

Robusthed og driftsikkerhed
Færre mekaniske komponenter og en robust konstruktion sikrer høj 
driftssikkerhed. 
Let udskiftelige børster og skviserblade gør den daglige 
vedligeholdelse meget brugervenlig og maskinen kan derfor hurtigt 
klargøres til brug.

Uovertruffen produktivitet
En højere arbejdshastighed på 7,5 km/time kombineret med MDS 
(Middel Dosering System) gør TASKI swingo 2500 op til 40% mere 
effektiv, sammenlignet med kombinationsmaskiner, som man går 
efter.

swingo® 2500



Tekniske data

Teoretisk ydeevne 5250 m²/t Køretid 3-5 h

Arbejdsbredde 70 cm Maskinvægt klar til brug (med/uden 
operatør)

650 kg

Skviserbredde 93 cm Dimensioner (L x B x H) (med/uden 
skviser)

78 x 169 x 137 cm

Tankkapacitet (rent vand) 95 L Børstetryk (max) 52-74 kg

Tankkapacitet (snavset vand) 95 L Rengøringshastighed 7.5 km/t

Spænding 24 V Kørehastighed 9.0 km/t

Batterikapacitet 240-290 Ah/C5 Lydniveau 67 dB(A)

Venderadius 1.9 m

Model Varenummer

TASKI swingo 2500 246305

Beskrivelse af egenskaberne

MDS (Middel Dosering System): Med det patenterede MDS system doseres den rigtige mængde rengøringsopløsning på gulvet, 
afhængig af hvor hurtigt maskinen kører. Jo langsommere du kører (f.eks. rundt om hjørner), jo mindre mængde doseres. Det 
betyder, at der ikke dannes vandpytter. Du opnår også en forbrugsbesparelse af vand og rengøringsmidler på 30-50% samt en 
øget produktivitet.

Recirkulering: Med recirkuleringssystemet har du mulighed for at regenerere og genbruge vaskevandet. Du udnytter derved 
rengøringsmiddel og vand optimalt og opnår en større tankkapacitet og dermed mere køretid. 

Aftømningspumpe: Har du ikke adgang til en kloak eller afløb, bør du vælge versionen med aftømningspumpe. Så kan du pumpe 
vandet.

Tilbehør Varenummer

Batterilader, SMC HF 24V 30A 243248

Rondelholder 35cm (14”) 8501120

Skurebørste 35cm 8501080 

Vaskebørste 35cm 8501060 

Rondeller (14”) 

IntelliDose 7516241
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