Swingo 5000
TASKI Swingo 5000 ger dig:
 Oslagbar produktivitet
 Överlägsen skur- och sugförmåga
 Driftsäkerhet och kvalité
 Enkel hantering

Pålitlighet och kvalité
Maskinen är, precis som alla TASKI-maskiner,
konstruerad för att hålla länge. Den är byggd av
material med hög hållfasthet vilket minskar både
driftsstörningar och reparationskostnader.
Maskinen är försedd med gula skötselpunkter på de
delar som skall rengöras och underhållas efter varje
körning. Inga verktyg behövs.
Smart användning
TASKI Swingo 5000 är lätt att kliva på och av och har
en justerbar förarstol med högt ryggstöd.
Bra överblick och svängbar sugskrapa gör det möjligt
att arbeta nära väggar och runt hinder. Maskinen går
att ställa i ett speciellt ECO-läge vilket minimerar
ljudet så att körning kan utföras även i ljudkänsliga
miljöer. Den nya tekniken ser till att maskinen
automatiskt anpassar farten när maskinen svänger.

Oslagbar produktivitet
Det patenterade IntelliFlow-systemet (CSD)
säkerställer att rengöringslösningen doseras rätt
vid varje insats och att vattenförbrukningen
minskar avsevärt. Den stora 200-literstanken
tillsammans med den otroligt låga
vattenförbrukningen och en rengöringshastighet
på hela 8 km/h ger en oslagbar produktivitet. Du
minimerar tidskrävande tankpåfyllningar. Den
unika styrningen på alla hjul ger maskinen en
vändradie på 2 meter och gör den mycket lätt att
manövrera i trånga utrymmen.
Överlägsen rengörings- och sugförmåga
Den nya patenterade W-formade sugskrapan
suger absolut torrt även i svängarna och klarar de
flesta typer av golv även om golvet är ojämnt eller
strukturerat. Maskinen är utrustad med direktsug
vilket innebär att förmoppning i de flesta fall inte är
nödvändigt.
Maskinen är förberedd för installation av
IntelliDose (Jfit) som alltid doserar rätt mängd
rengöringskem och gör att renvattentanken aldrig
innehåller något annat än vatten.
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Tekniska data
Teoretisk kapacitet

7 875 m2/h

Arbetsbredd

105 cm

Sugskrapans bredd

129 cm

Renvattentank-bälg

200 liter

Smutsvattentank

210 liter

Strömstyrka

24 v

Batterikapacitet

240-360Ah/C5

Drifttid
Vikt körklar maskin med 240 Ah
batterier, 75 kg förare
Mått (LxBxH) (höjd inkl. förarstol)

4,5-6,5 h

Vändradie

200 cm

Stigningskapacitet

15%

Skurhuvud

4 x 28 cm

Skurtryck min-max

60-90 kg

Hastighet vid rengöring/transport

7,5 km/h / 8,0 km/h

Ljudnivå

67 db (A)

Skyddklass

lll

Stänkskyddsklass

IPX3

Godkännande

CE/CD test certificat

Tel: 08-628 23 10
Fax: 08-733 90 70

760 kg
178x109x140 cm

info@orangeclean.se
www.orangeclean.se

Modell

Art nr

TASKI Swingo 5000

7518373

Tillbehör

Art nr

Rondellhållare 28 cm

7510634

Skurborste standard 28 cm

7519395

Skurborste betong (mjuk) 28 cm

7510632

Skurborste nylongrit 28 cm

7510633

TASKI J-fit kemdoseringssystem för Swingo 5000

7518212

Batteri dryfit 6V/240 Ah

7518215

Batteriladdare 24/30 inbyggd

7518213

Batteri trågbyggt 6V/330 Ah

7518216

Laddare till trågbatteri 24/40

7519507

Varningslampa

4128992

Belysning fram

4128994

Tömningspump

4129878

Karosskydd med avbärarhjul

4129882

Skyddstak i kombination med karosskydd

4129883

Avtappningsslang lång

7519046

Maskinens fördelar
BMS (Battery Management System): Den integrerade batteriladdaren förhindrar att batterierna
djupurladdas samt anpassar laddningen till batteriernas status. Detta förlänger batteriernas livslängd.
IntelliFlow (CSD Cleaning Solution Dosing): Det patenterade doseringssystemet doserar exakt
rätt mängd rengöringslösning på golvet i förhållande till maskinens hastighet.
ECO mode: Eco funktionen ökar drifttiden för maskinen samt reducerar ljudet. Underlättar städning i
ljudkänsliga miljöer.
IntelliDose (Jfit, helautomatisk kemdosering): Alltid rätt produkt och dosering i maskinen.
Säkerställer bästa rengöringsresultat och förhindrar skador på golvmaterialet p.g.a. fel produkt.
Maskinens renvattentank innehåller alltid bara vatten och man behöver inte tappa ur någon
oförbrukad rengöringslösning vid rengöring av maskinen.
START/STOP program: Inställning av t.ex. vattenmängd, borsttryck och eco-funktion lagras alltid
när man avslutar körningen med START/STOP funktionen. Det gör maskinen inställd och klar vid
nästa körning med endast ett tryck på START/STOP-knappen.

