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TASKI swingo 150 – En ny klass med små kombimaskiner

Torra golv på en gång
Hårt trafikerade miljöer så som butiker, sanitetsut-
rymmen, restauranger, bensinstationer,foajeer etc.
som städas med TASKI swingo 150 kan genast ef-
ter städning beträdas säkert och med liten risk för 
halkskador på grund av våta golv. Maskinen suger 
torrt både bakåt och framåt. Det unika sugmun-
stycket tar upp 99% av smutsvattnet, där manuella 
rengöringsmetoder alltid lämnar en fuktig rest och 
som gör att folk tvingas gå på våta eller fuktiga 
golv med halkrisk och snabb återsmutsning som
resultat.

Enkel, snabb och ergonomisk att handha
Maskinen är smidig och lätt att köra. Bekväma 
handtag gör den lätt att lyfta och bära med sig i 
trappor. Tack vare sina små yttermått tar den liten 
plats vid förvaring.

TASKI swingo 150 ger dig:
– Torra golv på en gång
– Utmärkt skurresultat
– Perfekt i trånga miljöer
– Enkel, snabb och ergonomisk att handha

Tekniska Data
Arbetsbredd 335 mm
Sugmunstyckets bredd 355 mm
Renvattentank 2,6 l
Smutsvattentank 2.9 l
Vikt (tom och utan kabel) 11,7 kg
Vikt på handtaget 1.3 kg
Ljudnivå 74 db(A)
Effekt 1100 W
Vakuum 16 kPa
Stänkskyddad IPX 4
Mått (L x B x H) 430x380x1120 mm
Nätkabel längd 10 m
Tester CB Protocol, CSA
Skyddsklass II

Perfekt i trånga miljöer
Maskinen kan användas på ytor och i miljöer där 
vanliga kombimaskiner är för stora eller för tunga 
och där manuella metoder inte gör tillräckligt rent. 
Maskinens innovativa konstruktion gör den lätt-
hanterlig och kan köras i alla riktningar.

Utmärkt skurresultat
Stor mekanisk bearbetning, med upp till 10ggr 
högre borsttryck jämfört med manuell metod, sä-
kerställer bästa skurresultat. Skurning och uppsug-
ning i ett moment garanterar mindre smutsrester 
på golvytan. Tack vare det låga borsthuset på 
TASKI swingo 150 kommer man lätt åt ytor under 
hyllor, skyltställ, möbler och andra hinder.



Modell Art.nr
TASKI swingo 150 7516209

Tillbehör
Tillbehör Art.nr
Borstvals, standard 7516236
Borstvals, hård 7516237
Sugblad, Kit 7516546

Andra fördelar
Justerbart borsttryck: Borsttrycket kan justeras och optimeras för alla hårda och halvhårda golv. En 
elektronik övervakar borsttrycket och indikerar med två lampor för att skydda motorn från skador.

Integrerad tank: Både renvatten- och smutsvattentanken är sammansatt i en enhet. Tankenheten kan 
enkelt tas bort för att tömmas och fyllas. Tack vare en stor öppning är den lätt att rengöra. I tanken finns 
även ett integrerat doseringsmått för korrekt dosering av kem.

Enkel daglig skötsel: Borsten, sugmunstyckena och tanken tas enkelt bort, utan verktyg, för snabb dag-
lig rengöring.


