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TASKI Swingo 750 B – Batteridriven kombimaskin

Egenskaper
Patenterad borstupphängning möjliggör jämn 
skurningäven på ojämna golv vilket ger utmärkt 
rengöringsresultat.Den u-formade sugskrapan 
suger helt torrt även i svängar .Speciellt utformade 
sugblad och rak sugkanal möjliggöruppsugning av 
mindre skräp utan att sätta igen eller lämna vat-
tenränder.

Avverkningsgrad och manöverbarhet
Ökad batterikapacitet i kombination med större 
tankar ochCSD-system ökar m2 kapaciteten avse-
värt. De dubbla hjul-axlarna gör maskinen extra 
lättkörd i trånga utrymmen.

Ergonomi
Det ergonomiskt utformade körhandtaget passar 
de flestaförare. Maskinens olika reglage manöver-
eras från förarensarbetsposition. Instrumentbrädan 
har  tydliga symboler som ärlätta att förstå och ger 
all information.

Daglig skötsel
Delar som dagligen skall rengöras är färgkodade, 
vilketunderlättar informationen till användarna. 
Färre delar attunderhålla och bra åtkomlighet  spa-
rar servicekostnader.

TASKI Swingo ger dig:
– Optimalt rengöringsresultat
– Ökad avverkningsgrad
– Bästa manöverbarhet och ergonomi
– Enkelt underhåll

Tekniska Data
Teoretisk m2-kapacitet 1290/1720 m2/tim
Arbetsbredd 430 mm
Sugskrapa bredd 680 mm
Renvattentank 33 l
Smutsvattentank 33 l
Effekt 900 W
Strömstyrka 24 V
Batterikapacitet 50–70 Ah/C5
Drifttid 2 tim
Vikt 150/155 kg
Mått (LxBxH) 1119x459x1124 mm
Vändradie 1119 mm
Borste 1x430 mm
Borsttryck 32 kg
Hastighet 3/4.5 km/tim
Kabellängd till laddare 2,5 m
Ljudnivå 58 dB(A)
Stänkskyddad IPX3
Skyddsklass -
Godkännande TÜV, ÖVE



Modell Economy BMS Power BMS
Art.nr 7510369 7510370
BMS X X
Hjuldrift (WD+CSD) X

Tillbehör/Reservdelar
Tillbehör Art.nr
Rondellhållare s750 B, 430 mm 7510.824
Skurborste s750 B standard, 430 mm 8504.750
Skurborste betong, s750 B, 430 mm 8504.800
Skurborste nylongrit, s750 B, 430 mm 8504.780
Rondeller och Contact pads

Reservdelar
PU drivhjul, brun
PU drivhjul, grön
PU länkhjul, 100 mm
Timräknare

Beskrivning av speciella fördelar
BMS: ”Battery Management System” 

Batteriladdaren, som är integrerad i maskinen, förhindrar djupurladdning av batterierna , och 
säkerställer korrekt laddning. Detta ger enkel och snabb laddning och förlänger batteriernas livs-
längd.

WD: ”Wheel Drive” 
Drivning på hjulen med variabel hastighet upp till 4,5 km/tim framåt och 2,5km/tim bakåt, inne-
bär bekväm körning och därmed ökad m2 kapacitet.

CSD: ”Cleaning Solution Dosing” 
Med det patenterade CSD systemet doseras alltid exakt rätt mängd rengöringsvätska på golvet 
med hänsyn till maskinens fart. Ju saktare man kör ju mindre vätska doseras. Inga vattenrester i 
svängarna och 30-50% besparing av vatten och kem och därmed ökad avverkningsgrad.


