
swingo 350B BMS

Ultra-kompakt batteridrevet kombinationsmaskine

TASKI swingo 350B BMS giver dig:
• Adgang til svært tilgængelige områder
• Effektiv rengøring og tørring
• Sikkerhed og enkelhed
• Pålidelighed og robusthed

Adgang til svært tilgængelige områder 
På grund af den meget lave højde på maskinen og håndtaget, som 
kan højdejusteres, kan maskinen nå ind under forhindringer som 
borde og stole. Valsebørsten, som sidder forskudt på maskinen, giver 
mulighed for rengøring tæt på kanter og hjørner. Skviseren foran 
hjælper med at fjerne rengøringsopløsningen, også når maskinen 
kører baglæns.

Enkelthed og fortrinlig ergonomi
Sammenlignet med manuel rengøring leverer maskinen et 
betydeligt højere hygiejneniveau, og forbedrer gulvets udseende 
samt giver et ensartet resultat.
Dette opnås gennem maksimal skrubbeindsats og den innovative 
V-formede skviser, som fører til fremragende tørreresultater - selv på
vanskelige gulve, som eksempelvis strukturgulve.

Sikkerhed og enkelhed
På grund af det perfekte tørreresultat er risiko for glid og 
faldulykker, som følge af våde gulve, reduceret til et minimum. 
Dette gør maskinen til den perfekte rengøringsløsning til brug i 
dagtimerne, også i befærdede områder. Det egonomisk formede 
og højdejusterbare håndtag med håndbeskyttelse tillader sikker og 
behagelig betjening af maskinen.

Pålidelighed og robusthed
Maskinen er meget holdbar. Den er robust og kan klare selv de 
hårdeste rengøringsopgaver, hvilket gør den til en af de mest 
pålidelige maskiner af sin art på markedet i dag.
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Tekniske data

Teoretisk arbejdsydelse pr. time 1140m2/h Maskinvægt, klar til brug 67 kg

Arbejdsbredde 38 cm Dimensioner (LxBxH) 79 x 45 x 43 cm

Skviserbredde 55 cm Børstesystem Valsebørste

Tankkapacitet (rent vand) 10 ltr. Børstetryk max 17 kg

Tankkapacitet (snavset vand) 10 ltr.

Nominel effekt 1100 W Beskyttelsesklasse (BMS/non-BMS) II

Volt 24 volt Godkendelser CE/CB test certi ceret

Batterikapacitet 25 Ah/C5

Model Varenummer

swingo 350B BMS 7516862

Beskrivelse Varenummer

Valsebørste, standard 38 cm 7516863

Valsebørste, hård 38 cm 7516864

Egenskaber

Børste- og skviserenhed: Børste- og skviserenhed kan let fjernes og rengøres. Udskiftning af skviserblad kræver ikke brug af
værktøj.
BMS: Batterisystem: Batteriopladeren, som er integreret i maskinen, forhindrer afladning af batteriet og overvåger opladningen.
Vandregulering: Vandgennemstrømningen kan reguleres individuelt via kontrol efter mængden og typen af snavs.
Håndtag: Håndtaget er ergonomisk udformet og højdejusterbart, hvilket tillader komfortabel brug af maskinen.




