
 swingo 2100μicro 

Taski swingo 2100μicro ger dig 

•

Oöverträffad prestanda
Den nya TASKI swingo 2100μicro erbjuder oöverträffad prestanda och 
drar nytta av kombinationen av hastighet, smidighet och stor 
tankstorlek. För att minska det manuella arbetet längs med kanterna 
har skurhuvudet fått en ny konstruktion, så att det enkelt ska kunna 
justeras i sidled (in eller ut) med bara en knapptryckning. Detta 
tillsammans med maskinens smidighet gör det enkelt att rengöra 
både på stora ytor och i trånga utrymmen med ett utmärkt 
rengöringsresultat, vilket också ger en låg total ägandekostnad. 
Maskinen kan passa in i alla vanliga hissar gör det möjligt att använda 
maskinen på en arbetsplats med flera våningar.

Avancerad design
Prestanda har bara ett verkligt värde när säkerheten inte äventyras. 
TASKI swingo 2100μicro kombinerar bra överblick, ergonomiskt riktig 
arbets- och säkerhetsstandard, aktivt sittandekoncept och många 
andra säkerhetsfunktioner. En enkel och effektiv maskinförberedelse 
och underhåll, ökar operativ effektivitet och minskar behovet av 
tidskrävande operatörsutbildning.

Intelligent Helhetslösning
TASKI swingo 2100μicro revolutionerar dagens reningsprocesser och 
förbättrar din effektivitet. Kombinationen av ett stort utbud av 
alternativ, tillbehör och verktyg (TASKI IntelliDose, TASKI IntelliTrail, 
TASKI Aqua-Stop och verktygshållarekoncept) möjliggör individuell 
anpassning till dina behov och hjälper dig att uppnå förbättring av din 
totala ägandekostnaden.

•Oöverträffad prestanda
•Avancerad design
•Intelligent helhetslösning

Oöverträffad kombination av 
hastighet, smidighet och stor 
tankstorlek

Teknisk data

Teoretisk kapacitet         3025 m2/h
Teoretisk kapacitet per tank  5000 m2/h
Skurbredd     55 cm
Sugskrapans bredd   63 cm
Renvattentank    75 lit
Smutsvattentank    75 lit
Effekt     1440 W
Strömstyrka     24 V
Batterikapacitet    <4 h
Vikt (tom)     185 kg
Mått (LxBxH)    138x58x128 cm
Borstsystem     2x28 cm
Borsttryck   0,45N/cm2  
Hastighet     <5,5 km/h
Ljudnivå     70dbB(A)



Art.nr 7523420 TASKI swingo 2100μicro BMS 

 

Tillbehör       Artikelnummer
IntelliDose         7523412
IntelliTrail        7523390
AquaStop         7523413
Verktygshållare Large       7523414
Verktygshållare Small       7523415
TASKI Vertica       7501650
Rondellhållare 28 cm      7510634
Skurborste 28 cm      7519395
Skurborste mjuk 28 cm     7510632
Rondeller 11”      
TASKI Intellipad 28 cm/11”     6093818
TASKI Wipeoutpad 28 cm/11”      7518686

Tillbehör/Reservdelar
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