
swingo 5000

Stor ride-on kombinationsmaskine
Egenskaber
• Uovertruffen produktivitet
• Fremragende rengørings- og tørreresultater
• Driftssikkerhed og holdbarhed
• Unik ergonomi og et lavt støjniveau

Uovertruffen produktivitet
Det patenterede IntelliFlow system sikrer altid den rigtige dosering 
af rengøringsmiddel på gulvet og giver markante vandbesparelser.
Den store 200 ltr. tank og den høje rengøringshastighed på 7,5 km/t 
forøger produktiviteten i væsentlig grad og reducerer antallet af 
tidsrøvende stop til vandpåfyldning under rengøringen. Den unikke 
styring på alle hjul gør maskinen meget manøvredygtig, så den 
nemt kan manøvreres i mindre og svært tilgængelige områder.

Fremragende rengørings- og tørreresultater
Den patenterede W-formede skviser følger gulvets profil og 
muliggør en perfekt vandopsamling, også i kurver. Selv på 
vanskelige gulve som fliser med dybe fuger og på ujævne gulve med 
strukturerede overflader, opsuges vandet effektiv.
Specielle skviserblade og direkte sug gør det muligt at opsamle små 
stykker snavs uden tilstopning. Dette giver både en fremragende 
opsamling af snavs og effektive tørreresultater, og dermed et 
gennemført og forbedret resultat af gulvets udseende.

Driftsikkerhed og holdbarhed
Brugen af højteknologiske materialer og komponenter med 
lang levetid gør TASKI swingo 5000 meget driftssikker og 
fremmer maskinens oppetid samtidig med at service- og 
reparationsomkostninger reduceres til et minimum. Alle 
komponenter, der kræver hyppig vedligeholdelse er farvemarkeret 
med gult og kan nemt afmonteres uden værktøj. Disse funktioner 
giver problemfri drift med et minimalt behov for oplæring af 
operatøren.

Unik ergonomi og et lavt støjniveau
Det ergonomiske design med lav påstigning, et justerbart sæde 
med høj sæderyg samt en ny speederpedal giver en sikker og 
komfortabel betjening. Med de gode oversigtsforhold fra sædet 
og en fremragende afbøjning på skviseren, kan operatøren nemt 
rengøre tæt op mod vægge og forhindringer.
Det ekstremt lave støjniveau samt mulighed for ECO drift med 
ekstra støjdæmpning, giver større arbejdsglæde og gør rengøring 
muligt i dagtimerne, også i støjfølsomme områder.
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Beskrivelse Beskrivelse

Teoretisk ydeevne 7875 m²/t Vendediameter 200 cm

Arbejdsbredde 105 cm Rampe med fuld tank, uden rengøring 15%

Skviserbredde 129 cm Børstesystem 4 x 28 cm

Rentvandstank –  excl. tank (nominel) 200 L Børstetryk 60-90 kg

Snavsevandstank –  excl. tank (nominel) 210 L Rengøringshastighed / 
transporthastighed

7.5 Km/t / 8.0 km/t

Nomineret spænding 24 V Støjniveau 67 dB(A)

Batterikapacitet 360 Ah/C5 Beskyttelsesklasse III

Batterikøretid (nominel) 4.5-6.5t Beskyttelsesklasse for sprøjt IPX3

Maskinvægt, driftsklar med  
batteri og vand

825kg Godkendelser CE/CB test certificate

Dimensioner (LxBxH) (højde over 
førersæde)

178x109x140cm

Model Varenummer

TASKI swingo 5000 246429

Beskrivelse Varenummer Beskrivelse Varenummer

Rondelholder 28 cm 7510634 Blinklyssæt 4128992

Skurebørste, standard 28 cm 7519395 Forlygtesæt 4128994

Vaskebørste 28 cm 7510632 Aftømningspumpesæt 4129878

Skurebørste grov 28 cm 7510633 Chassisbeskyttelsessæt med beskyttelseshjul 4129882

TASKI JFit kit til swingo 4000/5000 7518212 Sikkerhedstiltag FOPS* 4129883

Ladeensretter SMC HF 24V 30A 243248 *FOPS (Falling Object Protective Structure) leveres kun i 
kombination med chassisbeskyttelse

Beskrivelse af funktioner

IntelliFlow (Dosering af rengøringsopløsning): IntelliFlow systemet giver mulighed for en hastighedsafhængig dosering af 
rengøringsmiddel. Denne funktion sikrer, at mængden af rengøringsmiddel der doseres på gulvet, altid er konstant - lige gyldigt 
hvor hurtigt maskinen kører. Derved undgås vandpytter i kurver og sving samt en besparelse på 30-50% af rengøringsmiddel, 
hvilket gør maskinen væsentlig mere produktiv.
ECO drift: ECO drift giver en energibesparelse, der opnås ved reduceret sugekraft til en tilsvarende støjreduktion på sugemotoren, 
hvilket muliggør rengøring i dagtimerne i støjfølsomme miljøer, som f.eks. hospitaler og kontorer.
START/STOP program: Alle maskinindstillinger såsom dosering af rengøringsopløsning, børstetryk, ECO-drift mm. gemmes ved 
rengøringens afslutning med denne knap og huskes ved start og videre drift.


