
swingo 1255 B

Batteridrevet kombinationsmaskine

TASKI swingo 1255 B giver dig:
• Høj ydeevne
• Fremragende rengøringsresultater
• Nem vedligeholdelse
• Lang holdbarhed

Høj ydeevne
Det patenterede MDS system udlægger altid den rette mængde 
sæbeopløsning på gulvet og dermed bruges kun den mængde 
vand som er nødvendig. MDS kombineret med en 60 ltr. tank 
forøger produktiviteten væsentligt og mindsker de tidskrævende 
tankopfyldninger. Det dobbelt-akslede system giver en fantastisk 
manøvredygtighed og nem håndtering af maskinen.

Fremragende rengøringsresultater
Den patenterede børste følger gulvets profil med en jævn 
trykfordeling på den fulde arbejdsbredde. De 2 børster er placeret 
let forskudt og giver derfor mulighed for rengøring langs kanter mm. 
Resultatet heraf er optimal fjernelse af snavs og flotte gulve. Den 
patenterede V-formede skviser sikrer fremragende vandopsamling. 
Skviseren er monteret med direkte sug og kan derfor opsamle små 
stykker affald uden at stoppe til. 3-hjuls konceptet sikrer, at justering 
af skviser ikke længere er nødvendig.

Nem Vedligeholdelse
Alle komponenter, der skal vedligeholdes er farvet gule og kan 
fjernes uden brug af værktøj. Instrumentpanelet er selvforklarende 
og viser alle relevante oplysninger. De få dele som skal 
vedligeholdes, kombineret med nem tilgængelighed, gør maskinen 
ekstremt servicevenlig.

Lang holdbarhed
Brug af højteknologiske materialer og komponenter med 
lang levetid, forbedrer maskinens oppetid samtidig med at 
omkostningerne til service og reparationer mindskes til et minimum.
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Beskrivelse Beskrivelse

Teoretisk arbejdsydelse 2475 m²/t Dimensioner (L x B x H) 1420x580x1170 mm

Arbejdsbredde 55 cm Vendediameter 1,33 m

Skviser bredde 80 cm Børstesystem 2 x 28 cm

Tankkapacitet (rent vand) 60 l Børstetryk 48 kg

Tankkapacitet (snavset vand) 60 l Arbejdshastighed 4,5 km/t

Nominel effekt 1000 W Batterilader kabellængde 3 m

Volt 24 V Lydniveau 58 dB(A)

Batterikapacitet 100-140 Ah/C5 Beskyttelsesklasse II

Køretid Op til 3 timer Godkendelser CE/CB Test cert./ÖVE

Maskinvægt klar til brug 260 kg

Beskrivelse Varenummer

Rondelholder 28 cm (11 tommer) 7510634

Skurebørste, 28 cm (11 tommer) 7519395

Vaskebørste, 28 cm (11 tommer) 7510632

IntelliDose 7517125

Beskrivelse Power BMS

Swingo 1255 B Power BMS EBU 246427

BMS: Battery Management System: Den indbyggede batterioplader forhindrer afladning og sikrer en nem og hurtig 
batteriopladning samt lang levetid for batterierne.
Træk på hjul: Den variable kørehastighed (op til 4,5 km/t forlæns og 2,5 km/t baglæns) sikrer nem håndtering og ergonomisk 
betjening. 
MDS (Middel Doserings System: MDS doserer den rigtige mængde sæbeopløsning på gulvet, afhængigt af hvor hurtigt maskinen 
kører. Mængden af sæbeopløsning pr. m2 er derfor altid konstant.
EBU (Elektrisk børsteløft): Børsteenheden kan hæves og sænkes ved tryk på en knap. Dermed sikres hurtigere og nemmere 
børsteskift, også for nye brugere.

Beskrivelse af egenskaberne

Teknisk Data

Tilbehør / Ekstra udstyr


