
swingo 455 B

Kompakt kombinationsmaskine
Egenskaber
• Mange anvendelsesmuligheder
• Fremragende rengøringsresultater
• Sikkerhed og enkelthed
• Pålidelig og robust

Mange anvendelsesmuligheder 
På grund af sin kompakte størrelse og det lille ergonomiske 
håndtag, kan TASKI swingo 455 anvendes i mange forskellige 
anvendelsesområder. Den store arbejdsbredde og forøgede 
vandtank gør maskinen meget alsidig i brug til alle typer af små eller 
meget befærdede områder, som f.eks. butikker, køkkener, skoler og 
hospitaler. Det højdejusterbare og fleksible håndtag samt dobbelt 
aksel system gør, at rengøring langs vægge og under borde er nemt.

Fremragende rengøringsresultater
De gode rengøringsresultater opnås gennem det gennemtestede 
børstesystem, som følger gulvets profil og effektivt fjerner snavs. 
Den nye patenterede V-formede skviser suger effektivt vandet op 
fra gulvet, og på grund af det gennemtestede trehjulskoncept er 
justering af sugefod ikke længere nødvendig.

Sikkerhed og enkelthed
At tingene er enkle og komfortable gør livet lettere, og TASKI swingo 
455 kan hjælpe dig med dette. Med det intuitive kontrolpanel og de 
gule vedligeholdelsespunkter er operatørtræningen reduceret til et 
minimum. Den indbyggede snavsevandstank, som er let at fjerne, 
gør TASKI swingo 455 enkel og nem at bruge og holde ren.

Pålidelighed og robusthed
TASKI swingo 455 er meget robust og holdbar. Den er udviklet til at 
kunne klare selv de hårdeste rengøringsopgaver. Brugen af high-tech 
materialer og komponenter med lang levetid forbedrer maskinens 
oppetid samtidig med at service og reparationsomkostninger holdes  
på et minimum.
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Teknisk Data

Teoretisk ydeevne 1290 m2/h Batterikapacitet 50 Ah/C5-1,5 time

Arbejdsbredde 43 cm Maskinvægt, klar til brug 120 kg

Skviserbredde 69 cm Dimensioner (LxBxH) (kun maskine) 110 x 48 x 92 cm

Rentvandstank/snavsevandstank 22 l/25 l Børstetryk 32 kg

Volt 24 V

Model Varenummer

TASKI swingo 455 B BMS 246428

Beskrivelse Varenummer

Rondelholder, 43 cm 7510829

Skurebørste, standard, 43 cm 8504750

Vaskebørste, 43 cm 8504800

Skurebørste, hård, 43 cm 8504780


