Batteridriven "Gå bakom" kombimaskin
för större ytor
Enkelhet och ergonomi
Utmärkande ergonomisk utformning och
enkla, naturligt placerade reglage gör maskinen lättkörd och
lätt att lära sig.

TASKI swingo 1650 ger dig:
Ökad m² kapacitet
Perfekt skurresultat - Omedelbart torra golv

Enkel daglig skötsel
Alla delar som skall rengöras dagligen är färgkodade gula
och är lätta att ta bort för rengöring. Tack vare detta
självklara, enkla skötselsystem – säkerställs bästa
skurresultat och
maskinens livstid förlängs.

Enkelhet och ergonomi
Enkel daglig skötsel

Techniska Data

Ökad m² kapacitet
Den stora vattentanken i kombination med det effektiva
vattenbesparingsystemet CSD, som minskar vattenåtgången
med upp till 40%, gör att man kan skura upp till 2500
m2 utan att spilla tid på tömning och tankning.
Minskad energiförbrukning och stor batterikapacitet ger en
drifttid på över 4 timmar.
Perfekt skurresultat – Omedelbart torra golv
Borstarna följer perfekt golvets ojämnheter och ger ett
utmärkt skurresultatl.
Tack vare den w-formade sugskrapan som suger "snustorrt"
kan man utan risk för halkolyckor använda maskinen på
trafikerade städområden under dagtid.

Orange Clean AB
Box 2046
169 02 Solna

Besöksadress
Bergshöjden 4-6
Sundbyberg

Teoretisk kapacitet (vid 4,5 km/tim)

2925 m2/tim

Skurbredd

65 cm

Sugmunstyckets bredd

95 cm

Renvattentank

85 l

Smutsvattentank

85 l

Strömstyrka

24 V

Effekt

1200 W

Batterikapacitet (max)

180 Ah /C5

Drifttid

över 4 tim

Vikt utan batterier och vatten

120 kg

Vikt med batterier och vatten

330 kg

Mått (L x B x H)

154 x 69 x 118 cm

Minsta dörrr passage ( utan munstycke)

70 cm

Borstdiameter

2 x 33 cm

Borsttryck

0.32 N/cm2 ( 32g/
cm2 eller 50 kg)

Skurhastighet

4.5 km/tim

Max. backtagning

2.0 %

Ljudnivå

62 dB(A)

Stänkskyddad

IPX 3

Telefon

Telefax

08-628 23 10

08-733 90 70

Bank
Svenska
Handelsbanken

VAT No SE556223285901
Bankgiro.
952-9041

TASKI swingo 1650 BMS
Modell

Artikel nummer

TASKI swingo 1650 BMS

7515883

Tillbehör / Reservdelar
Beskrivning

Artikel nummer

Rondellhållare 1650, 33 cm

7515515

Skurborste standard 1650, 33 cm

7515516

Skurborste betong 1650,33 cm

7515517

Skurborste nylongrit 1650, 33 cm

7515518

TASKI contact pad 1650, 33 cm

7516124

TASKI 3M rondeller 33 cm Röd, blå, brun,

Se redskaps prislista

TASKI 3M rondeller, 33 cm Purple (Diamantrondell)

7516123

Påfyllningsslang med universalkoppling

8502830

Special hjul:
Polyuretan bruna & Polyuretan gröna (supergrepp)

Extra tillbehör

Andra fördelar
BMS - Battery Management System: Batteriladdaren är inbyggd i maskinen. Ett kontrollsystem förhindrar djupurladdning och
kontrollerar laddnings-processen.
CSD - Cleaning Solution Dosing: Med det patenterade CSD-systemet doseras alltid korrekt mängd vätska på golvet. Detta
resulterar i att allt vatten sugs upp i svängarna samt en besparing på 30-50% av rengöringslösningen vilket innebär minskad
tid för tömning och tankning.
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