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TASKI swingo 755 B – Batteridriven kombimaskin

Kombination av smidighet och hög prestanda 
Swingo 755 B är mycket lätt att hantera och är 
därför smidig att köra på trånga ytor. Dubbel  axel
systemet gör att maskinen vänder på stället vilket 
gör den lättkörd på t.ex. möblerade ytor. 40 L 
renvatten tank och det patenterade CSDsystemet
ökar produktiviteten väsentligt och minskar antalet
tidsödande tankningsstopp under körningen.

Perfekt skurning och uppsugning
Den patenterade borst upphängningen gör att bor
sten följer golvets ojämnheter och trycker jämnt 
över hela arbets bredden vilket ger ett utmärkt 
skurresultat. Det nya patenterade Vformade 
sug munstycket säkerställer perfekt upp sugning 
av smutsvattnet. Tack vare det be prövade 3 hjul 
konceptet, är justering av munstycket inte nöd
vändigt längre.

TASKI swingo 755 B ger dig:
– Smidighet och hög prestanda
– Perfekt skurning och uppsugning
– Pålitlighet och hållbarhet
– Enkelhet och lätt skötsel

Tekniska Data
Teoretisk kapacitet (eco/po
wer)  

1290/1935 m²/h

Skurbredd 43 cm
Sugmunstyckets bredd 69 cm
Renvattentank 40 L
Smutsvattentank 40 L
Strömförbrukning 900 W
Spänning 24 V
Batterikapacitet 50 70 Ah/C5
Drifttid 2 h
Vikt (eco/power) 155/160 kg
Mått (L x B x H) 1160x475x1195 mm
Vändradie 1,12 m
Borstsystem 1 x 43 cm
Borsttryck (eco/power) 40/43 kg
Hastighet (eco/power) 3,0/4,5 km/h
Laddarkabel, längd 3,0 m
Ljudnivå 58 dB(A)
Skyddsklass I
Godkännande CE/CB Test cert./ ÖVE

Pålitlighet och hållbarhet
Användning av ”high tech” material och ”long life”
komponenter, förlänger maskinens livslängd och 
minskar kostnaderna för service och reparationer.

Enkelhet och lätt skötsel
Alla delar som dagligen skall rengöras är gulmar
kerade och lätta att ta bort utan verktyg. Instru
mentpanelen är försedd med pictogram och visar 
relevant information. Dessa egenskaper säkerstäl
ler driftsäkerhet och kräver liten tid för utbildning 
av föraren.



TASKI swingo 755 B finns i följande versioner
Modell Economy 

BMS 
Power BMS

Battery Management System (BMS) x x

Drivning på hjulen (WD+CSD) x

Tillbehör / Tillval 
Tillbehör Art.nr
Rondellhållare 43 cm 7510829
Skurborste standard 43 cm 8504750
Skurborste betong 43 cm 8504800

Skurborste nylongrit 43 cm 8504780

Olika rondeller och contact pads Se JDs ordinarie prislista

Tillval

Polyuretan drivhjul, brunt 1760510 (option, för powermodellen)

Set av 2 polyuretan drivhjul, gröna (supergrepp) 1760840 (option, för powermodellen)

Polyuretan länkhjul 100 mm 1760571 (option)

Taski JFit 7516239
Tillbehör till JFit
TASKI Jontec 300 free JFit 7516872
TASKI Jontec Forward free JFit 7516873
TASKI Jontec Tensol free JFit 7516874
För detaljerad information se separata produktblad.

Beskrivning av speciella egenskaper
BMS (Battery Management System): Batteriladdaren som är inbyggd i maskinen, förhindrar djup
urladdning av batteriet samtanpassar laddningen till batteriets status.

WD (Wheel Drive): Hastigheten som kan varieras framåt (upp till 4.5 km/h) och bakåt (upp till 2.5 km/h) 
säkerställer ergonomisk och bekväm körning, vilket ökar avverkningsgraden jämfört med en borstdriven 
maskin.

CSD (Cleaning Solution Dosing): CSDsystemet är kopplat till maskinens hastighet framåt. Detta innebär 
att samma mängd rengöringslösning fördelas över ytenheten, oberoende av maskinens hastighet.


