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TASKI Swingo 450 B – Kompakt batteridriven kombimaskin

Egenskaper
TASKI swingo 450 har allt som man kan förvänta 
sig av en stor maskin… men i ett mindre format. 
När maskinen kombineras med rätt rengörings-
medel och tillbehör har ni en vinnare på golvet.
Borstupphängningen gör att borsten följer golvets 
alla ojämnheter. Direktsug funktionen gör att allt 
smutsvatten sugs upp från golvet även i sväng-
arna. Perfekt rengöringsresultat!

Enkelhet och ergonomi
Att göra saker enkelt och bekvämt gör livet lättare. 
TASKI swingo 450 hjälper till! Med sina självklara 
handgrepp minskas tiden för utbildning av föra-
ren. Tack vare det beprövade körhandtaget och 
”tvåaxel”systemet är maskinen mycket lätt att 

svänga och kontrollera och är därför mindre
tröttande för föraren.

Färgkodade skötselpunkter
Färgkodade gula skötselpunkter förenklar utbild-
ning och reducerar spilltid. Med ett enkelt hand-
grepp tas smutsvattentanken av för bästa åtkom-
lighet för rengöring. Färre delar att rengöra och 
bästa åtkomlighet gör maskinen mycket service-
vänlig.

Många användningsområden
Tack vare sin kompakta storlek och enkelhet, pas-
sar TASKI swingo 450 på många olika städobjekt. 
Den passar perfekt på alla små eller trånga ytor 
med hårda golv.

TASKI swingo 450 BMS får du:
– Bästa rengöringsresultat
– Ergonomi och hanterbarhet
– Enkel daglig skötsel
– Mångsidighet

Tekniska Data
Teoretisk m2-kapacitet 1290 m²/h
Arbetsbredd 430 mm
Sugskrapa bredd 680 mm
Renvattentank 20 l
Smutsvattentank 20 l
Effekt 900 W
Strömstyrka 24 V
Batterikapacitet 50 Ah/C5
Drifttid 1,5 tim
Vikt 103 kg
Mått (LxBxH) 1050x480x785 mm
Borsttryck 30 kg
Kabellängd till laddare 2,5 m
Ljudnivå 58 dB(A)
Stänkskyddad IPX3
Godkännande TÜV, ÖVE



Modell Economy BMS 
Art.nr 7513903
BMS X

Tillbehör/Reservdelar
Tillbehör Art.nr
Rondellhållare 43 cm 7510829
Skurborste standard 43 cm 8504750
Skurborste betong 43 cm 8504800
Skurborste nylongrit 43 cm 8504780
Skurrondeller Se prislista

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.


