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Din hållbara maskinleverantör
Vi hjälper dig att minska dina  

maskininköp med upp mot 50%

Låt oss berätta hur
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Swingo 2100µicro
Oöverträffad prestanda tack vare avancerad design, snabbhet, 
smidighet och en stor tank. Smarta funktioner minimerar det 
manuella arbetet och effektiviserar rengöringsarbetet. Kombinera 
med exempelvis TASKI IntelliDose, TASKI IntelliTrail eller TASKI 
Aquastop för att anpassa maskinen efter dina behov.

Swingo 2100μicro Swingo XP-M/XP-R Swingo 2500 Swingo 4000 Swingo 5000

Vikt* 380 kg 452 kg 560 kg 685 kg 715 kg

Ljudnivå  <70 dB(A) 65 dB(A)  > 67 dB(A) > 67 dB(A) 67 dB(A)

Arbetsbredd 55 cm 75 cm 70 cm 85 cm 105 cm

Tankvolym 75 L 113/140 L 95/95 L 200/200 L 200/200 L

Drifttid, ca 2 - 4 tim 3,5 tim 3,5 tim 4,5–5,5 tim 4,5–5,5 tim

Artikelnummer 7523420 7523359 (XP-M) 

7523356 (XP-R)

8004740 7518096 7518373

*Körklar med vatten.

Kombiskurmaskiner, åkbara
TASKI Swingo åkbara kombimaskiner har en oslagbar rengörings- och 
manövreringsförmåga. De flesta maskinerna är utrustade med det patenterade 
hjulstyrningssystemet som gör det möjligt att köra i trånga och svåråtkomliga 
utrymmen.
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Batteridrivna kombiskurmaskiner, 
gå bakom
TASKI Swingo batteridrivna kombimaskiner är ergonomiska, har låg ljudnivå, förbrukar 
mindre vatten och kem, samt har lägre elförbrukning jämfört med traditionella 
maskiner.

Den unika sugskrapan suger helt torrt även i svängarna. De speciellt utformade 
sugbladen och den raka sugkanalen gör det dessutom möjligt att suga upp mindre 
skräp. På så vis kan förmoppning slopas – en stor tidsbesparing! Med IntelliFlow-
systemet ökar kvadratmeterkapaciteten betydligt.

BMS – Battery Management System: Batteriladdaren är inbyggd i maskinen. Ett 
kontrollsystem förhindrar djupurladdning, kontrollerar laddningsprocessen och 
förlänger livslängden på batterierna.

Swingo 955 B
Smidig och lätthanterlig kombimaskin med stor kapacitet för rengöring på 
hårda golv. Det patenterade borstsystemet gör att borsten följer golvets 
ojämnheter med samma borsttryck över hela arbetsbredden, vilket med-för 
mycket bra smutsborttagning.

Swingo 350 

BMS

Swingo 455 B 

BMS

Swingo 755 

ECO / Power

Swingo 855 / 

Swingo 955

Swingo 1255 

BMS Power

Swingo 1650 

BMS

Vikt* 67 kg 120 kg 145/170 kg 170/179 kg 260 kg 330 kg

Ljudnivå < 70 dB(A) 63 - 68 dB(A) 58 dB(A) > 58 dB(A) 58 dB(A) 62 dB(A)

Arbetsbredd 38 cm 43 cm 43 cm 50/55 cm 55 cm 65 cm

Tankvolym 10/10 L 22/25 L 40/40 L 40/40 L 60/60 L 85/85 L

Drifttid, ca > 1,25 tim 2 tim 2 tim  2 tim 3,5 tim 4 tim

Artikelnummer  7516860 7518367 7518625 (ECO) 
7516826 (Power)

7517572 (855) 
7523531 (955)

7516834 7515883

*Körklar med vatten.
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Skur- och polermaskiner
TASKI Ergodisc är mångsidiga golvvårdsmaskiner som är anpassade för alla tänkbara 
uppgifter såsom trägolv, plast, linoleum, sten och textil – helt enkelt samtliga golv.

Ergodisc HD
Mycket kraftfull, ergonomisk golvvårdsmaskin för uppskurning, polering 
samt sprayrengöring. Perfekt även för slipning och kristallisering av 
stenytor. Den låga höjden över skur huvudet och motorn tillåter rengöring 
under skrivbord, hyllor m.m.

Ergodisc 165 Ergodisc duo Ergodisc HD Ergodisc omni Ergodisc 1200 Ergodisc 2000

Vikt 42 (37) kg 48 (43) kg 64 (54) kg 42 kg 42 kg 54 kg

Arbetsbredd 43 cm 43 cm 43 cm 50 cm 50 cm

Varv/min 165 165/330 150 900 1200 2000

Kabellängd 15 m 15 m 15 m 25 m 25 m

Artikelnummer 8003850 8004020 7518199 8004630 8004660 7519535
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Tillbehör – rondeller
Det är viktigt att använda rätt rondell för rätt uppgift. För att kunna skilja rondellerna åt 
är de färgkodade. Den generella regeln är att ju mörkare en rondell är desto grövre är 
den. Grova rondeller lämpar sig bäst för tuffare jobb.

Maskinhastigheten har betydelse för vilken rondell du bör använda. Ju snabbare 
rondellhastighet du har desto finare rondell behöver du för att få bästa resultat.

Här finns några exempel på de Twisterrondeller vi har att tillgå. Vi har givetvis andra 
rondeller också, t.ex. 3Ms kompletta sortiment. Kontakta oss om du vill veta mer.

TASKI Twister™ HT
TASKI Twister™ innehåller en unik diamantblandning framtagen speciellt för högt trafikerade golvytor 
inom exempelvis detaljhandeln, där hög renlighet kombinerat med glans och utseende är viktigt. 
Genom att använda TASKI TwisterTM HT sänker ni era totalkostnader för golvvård, då behovet av 
periodiska insatser för att hålla golven rena och fina minskar.

Blå För daglig städning. Ger golvet en hög glans som bibehålls vid fortsatt daglig 

användning av rondellen.

Orange  För grovrengöring. Tar bort mindre ytrepor och efterlämnar en ren, sidenmatt 

yta som är väl förberedd för det följande TASKI Twister HT blå-steget.

TASKI Twister™ Standard
TASKI Twister™ är en innovativ metod för daglig rengöring på alla typer av golv. Rondellerna innehåller 
miljarder mikroskopiska diamanter som inte bara rengör effektivt, utan även polerar golvet under den 
dagliga städningen. Tack vare regelbunden användning reduceras eller t.o.m. elimineras behovet av 
periodiskt underhåll, eftersom Twister™ levererar hög och jämn kvalitet utan onödiga och kostsamma 
extrainsatser.

Röd För djuprengöring av slitna stengolv och epoxygolv. Tar effektivt bort ytrepor och 

fläckar och efterlämnar en ren och matt yta som förberedelse för efterföljande steg.

Vit Steg 1 i Standard- eller Intensive Twister™-metoden. Tar bort mindre ytrepor och 

efterlämnar en ren, sidenmatt yta som är väl förberedd för de följande stegen.

Gul Steg 2 i Standard- eller Intensive Twister™-metoden. Det här steget lämnar en yta som 

är väl förberedd för det sista steget.

Grön Sista steget i Standard- eller Intensive Twister™-metoden samt rondellen för fortsatt 

daglig städning. Ger golvet en hög glans som bibehålls vid fortsatt dagligt användande. 

Är också lämplig för torrpolering med high-speed-maskin på naturstens- och 

terrazzogolv för extra lyster. Fungerar utmärkt även på vax- eller polishbelagda golv.
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Nyheter från TASKI
Diversey utvecklar konstant sina maskiner och jobbar hårt för att 
ta fram produkter som på ett bra sätt täcker kundernas behov. Det 
är mycket nytt på väg och just nu kan vi stolt presentera dessa två 
spännande nyheter för dig.

TASKI Aero 3500µicro
Åkbar dammsugare som underlättar både dammsugning 
och sopning av hårda och mjuka golv. Oöverträffad 
produktivitet och TASKIs välkända, utmärkta städ resultat.

Dubbla borstvalsar i kombination med rn effektiv sugmotor 
samlar både upp större skräp i sopbehållaren och fint 
damm i dammpåsen. Lättarbetad och givetvis ergonomisk 
och hållbar.

TASKI Swingo 250µicro
Familjens senaste och minsta tillskott. Liten, kompakt och vattensnål. Den 
klarar upp mot 600 kvadratmeter på en tank. Drifttiden är 1,25h per batteri 
och det ingår två batterier. Till skillnad från många andra på marknaden 
behöver denna inga kjolar för att förhindra stänk. 44cm arbetsbredd med 
dubbla borstar.
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Dammsugare
TASKI Aero dammsugare är enkla, tystgående och lättskötta dammsugare, 
färdigutrustade med mun-stycken och dammpåse. Med TASKI Aero får du renare 
utblåsningsluft, bekväm handrörsutrustning, större pås volym och integrerade 
extramunstycken. En sladd vinda skyddar kabeln och minskar trassel.

Aero 8 Plus
Liten och lätt proffsdammsugare för de små golvytorna. 
Kan en-kelt lyftas i trappor och in och ut i bilar tack 
vare låg vikt. Utrus-tad med handrörsutrustning, 
golvmunstycke, integrerat möbel-munstycke i slangen, 
samt en dammpåse.

Aero 8 Plus Aero 15 Plus Aero BP Plus Aero Up

Vikt 7,7 kg 8 kg 4,9 kg 5 kg

Påsvolym 13 L 15 L 4.5 L 3 L

Kabellängd 10,5 (löstagbar) 10,5 (löstagbar) Batteri (60 min) Batteri (60 min)

Artikelnummer 7524249 7524250 7524498 7524776
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Borstvalsdammsugare
TASKI borstvalsdammsugare djuprengör effektivt med hög su-geffekt och en elektrisk borste. Borsten 
gör att mattfibrerna lyfts upp och mattan återfår en fin lyster samt dessutom blir smuts avvisande. 
Rekommenderas för daglig rengöring av de flesta golvtillverkarna.

jet 50
Professionell borstvalsdammsugare för skötsel av heltäckningsmattor. 
Kraftig sugmotor som garanterar hög smutsupptagning. Tack vare att 
maskinen har låg vikt och är lätt att hantera ger den god ergonomi och 
hög produkt ivitet.

Jet 38 Jet 50

Vikt 7,8 kg 8,3 kg

Påsvolym 4 L 4 L

Ljudnivå 81 dB 81 dB

Arbetsbredd 38 cm 46 cm

Kabellängd 10 m 10 m

Artikelnummer 7516256* 7516256

*Beställningsvara
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Mattvårdsmaskiner
TASKI Aquamat djuprengör genom sprayextraktionsmetoden. Mattans lyster bevaras 
och framför allt får mattan en förbättrad livslängd.

TASKI Procarpet är en torrschamponeringsmaskin för mellanrengöring av textila golv. 
Den korta torktiden gör att den rengjorda mattan kan beträdas igen redan efter 0,5 - 2 
timmar.

Tillbehör till TASKI mattvårdsmaskiner
TASKI övertrycksspruta (art. nr: 7500780)
För utläggning av TAPI Extract mattvättmedel. Bärbar. Rymd 7,5 L, fylls till 5 L.

TAPI Extract
Rengöringsmedel för djuprengöring av textila mattor med extraktionsmaskin. 
Lågskummande formulering som lämnar en fräsch doft och neutraliserar dålig lukt med 
O.N.T.-teknologin.

TAPI schampo
Koncentrerat mattschampo för kapslingsrengöring av alla typer av textila mattor och 
möbler. Innehåller O.N.T. luktneutraliseringsteknologi för effektiv 
neutralisering av dålig lukt och långtidsverkande parfym.

Procarpet 45
Mycket robust och slitstark sprayextraktions- och 
kapslingsmaskin för rengöring av textilmattor på stora ytor kan 
enkelt ställas om från djuprengöring till underhållsrengöring 
genom byte av kemikalier och endast ett tryck på 
kapslingsknappen.

Aquamat 10.1 Aquamat 20 Procarpet 30 Procarpet 45

Vikt 22 kg 25 kg 52 kg 55 kg

Ljudnivå 66 dB 66 dB < 70 db(A) < 70 db(A)

Kapacitet per tim 12–20 m2 18–25 m2 200–400 m2 300–450 m2

Kabellängd 10 m 15 m 15 m 15 m

Artikelnummer 8003300 8003460 7522309 7522027
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Våt-/torrdammsugare
TASKI Vacumat har ett brett sortiment av tillbehör som inte bara gör dem idealiska för 
uppsugning av spill eller vid grov rengöring, de är även anpassade för uppskurning 
i kombination med TASKI Ergodisc. Ett välutformat flottörsystem och två filter ger 
motorn dubbelt skydd och förlänger därmed maskinens livslängd. Vacumat 22 och 44 
kan även utrustas med fixomat golvmunstycke.

Fixomat golvmunstycke. 
Ergonomiskt och tidsbesparande.

Vacumat 44T
Är idealisk för flertalet städuppgifter. Maskinen kan utrustas med 
handrörsutrustning för att kunna avlägsna mindre vätskespill så fort och 
effektivt som möjligt. Det finne ett flertal utbytbara och individuella tillbehör. 
Den smala konstruktionen gör att maskinen kommer fram lätt på de flesta 
ställen även genom trånga dörröppningar

Vacumat 12 Vacumat 22T Vacumat 44T

Vikt 10 kg 19 kg 23 kg

Ljudnivå 64 dB(A) 64 dB(A) 67 dB

Rymd 12 L 22 L 44 L

Kabellängd 10 m 15 m 15 m

Artikelnummer 8003380 8004561 8004710
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Övriga maskiner
Tecnovap ånggeneratorer är problemlösare i de mest svåråtkomliga utrymmena. 
Ånga löser fett och smuts mycket effektivt. Ånggeneratorer används med fördel för 
rengöring i kök, trappor, livsmedelsbutiker, toa-letter, omklädningsrum, soprum, 
fordon, produktionsmaskiner m.m. Tack vare den lilla mängd vatten som används är 
ånggeneratorer även idealiska för fläckborttagning och rengöring av textila möbler.

Carmen Super Inox
Ånggenerator med automatisk vattenpåfyllning, 
kombinerad med en våtdammsugare. Möjlighet 
till direkt injektion av rengöringsmedel. Enkel att 
hantera och lätt att flytta. Kan användas överallt.

EVO Water EVO Blue Carmen Super Inox

Evo 304 W är en liten enfas 

ångtvätt med 8 bars tryck och 

2-tanksystem.

EvoBlu är en liten och smidig 

enfas ångtvätt i kompakt format 

med 6 bars tryck.

Ånggenerator 2400 W med vat-

tensug. För ångutläggning och 

uppsugning (ej kemikaliefunktion).

Vikt 16 kg 11 kg 25 kg

Tankvolym 3 L 3 L 3 L

Kabellängd 5 m 5 m 8 m

Arbetstryck 8 bar 6 bar –

Ångproduktion 3,7 Kg/h 3,8 Kg/h –

Artikelnummer EW3208I ER32060 5872031
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Hållbart sedan 1981
Orangeclean har sedan starten arbetat långsiktigt med våra kunder.
Vi brinner för den hållbara affären. All vår försäljning är baserad på att leverera högsta möjliga kundvärde 
till minsta möjliga miljöpåverkan. Detta har, tillsammans med våra tillgängliga digitala verktyg och 
Sveriges bästa serviceorganisation, KMG Maskinservice, hjälpt oss att idag kunna skräddarsy våra kunders 
maskinparker på ett hållbart, enkelt och lönsamt sätt.

Vi skall sälja rätt, inte ofta.
Din bästa investering i städmaskiner är den som behöver göras sällan. Vi har hjälpt många kunder att 
minska sina städmaskinsinköp med upp till 50%. Detta är inte bara bra för miljön utan även för ekonomin.

Med rätt städmaskin kan du minska tiden du behöver lägga på golvvård samtidigt som slutresultatet 
förbättras. Genom att använda städmaskiner arbetar du för en mer hållbar och lönsam utveckling och 
genererar vinster som är både miljömässiga, sociala och ekonomiska.

Miljövinst
Vårt mål på Orangeclean är att hjälpa dig att ta bra hand om maskinerna. Miljövinsten handlar inte bara om 
att använda maskiner med system som doserar rätt mängd rengöringsmedel, använder mindre energi och 
vatten, samt håller längre och inte belastar miljön med tanke på delar som går sönder och måste bytas ut. 
Det är även viktigt att inte byta maskin för ofta. Tillsammans skall vi se till att din maskinpark håller länge 
och att maskiner endast byts ut när det verkligen behövs.

Social vinst
Den sociala vinsten handlar om personalens hälsa och säkerhet; ergonomin i maskinerna gör att de 
kan användas varje dag utan att slita på användaren. TASKIs fenomenala uppsugningsförmåga gör att 
golvet är torrt bakom maskinen. Detta minskar halkrisken. Kopplar du dessutom till IntelliDose minskar 
kemikaliehanteringen och överdosering undviks. Med en maskinspecifik felsökningsguide och enkla 
kontaktvägar till service hjälps vi åt att stärka användaren i sin roll så att alla som kör TASKI känner sig 
trygga och säkra.

Ekonomisk vinst
Tillsammans med oss ser vi till att minska dina maskininköp med upp till 50%. Rätt maskin på rätt plats med 
rätt utbildning och rätt service ger dig de bästa förutsättningarna för att kunna använda maskinen över 
lång tid. De miljömässiga och sociala fördelarna medför även ekonomiska fördelar, man sparar på energi, 
vatten, kemikalier, avfall etc, och man minskar sjukdom och skador med tillhörande kostnader.

TASKI
Våra maskiner är framtagna för att effektivisera din städning, oavsett om det gäller en stor eller liten yta. 
Du kan välja mellan flera olika modeller med olika funktioner som passar just dina behov. Om du är osäker 
på vilken maskin som är rätt för din verksamhet hjälper vi dig gärna.

TASKI-maskinerna tillverkas av Diversey i Schweiz och har gjort det sedan 1950-talet. Fabriken är 
kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och miljöcertifierad enligt ISO 14001, vilket innebär att produktion och 
montering håller hög standard både när det gäller kvalitet och miljöanpassning. Alla TASKI-maskiner är 
CE-märkta och har konformitetsintyg.



14 Kontakta oss så berättar vi mer, 08-628 23 10, info@orangeclean.se, Anders Boqvist: 072-559 97 88, Anders Jöhnk: 070-265 61 3114

Fördelar med TASKI-maskiner
TASKI-maskinerna har många funktioner och fördelar som gör arbetet effektivt.

IntelliTrail
Intellitrail är ett webbaserat GPS-spårningssystem som ger dig full kontroll över dina TASKI-maskiner.

Du kan se exakt var maskinerna befinner sig och hur de används. Du får till exempel en varning när en 
maskin används utanför avsett område. Med hjälp av IntelliTrail kan du effektivisera användningen av din 
maskinpark med upp till 25%.

Direktsugsystem minimerar risken för stopp
Undersökningar har visat att upp till 40% av serviceutryckningarna orsakas av stopp 
i sugsystemet. Detta beror på att sugkanalen i de flesta kombimaskinerna är böjd på 
flera ställen och därför kan sättas igen väldigt lätt. På grund av denna konstruktion 
behöver man ofta ta isär maskinen för att kunna rensa den, vilket innebär höga 
servicekostnader och stillestånd.

TASKIs direktsugsystem säkerställer perfekt luftflöde och minimerar risken för stopp. 
Större skräp fastnar i den gula skräpsilen i smutsvattentanken. Om något ändå skulle 
fastna kan det enkelt rensas bort av föraren själv.

IntelliFlow
IntelliFlow är ett helautomatiskt doseringssystem för rengöringslösningen och det styrs 
av maskinens hastighet framåt. Maskinen anpassar exakt mängd rengöringsvätska, så att 
det aldrig blir för lite eller för mycket. Det minskar kem- och vattenförbrukningen med 
30–60%, vilket innebär lägre kostnad och minskad miljöbelastning.

Återvinningsbart material
Samtliga ingående komponenter är noga utvalda med tanke på återanvändning. Delar av plastmaterialet 
är märkta med den internationella symbolen för återvinning. Maskinerna är dessutom producerade i lätta 
material som både minskar maskinens vikt och mängden material som ska återvinnas.

Kostnadsfri utbildning
Vid leverans av er TASKI kombimaskin får ni också en kostnadsfri “start up”-instruktion och utbildning av 
ansvarig personal av vår TASKI-specialist. Givetvis får ni också en svensk bruksanvisning med er maskin.

Maskinen Låg
batterinivå

Ingen signal Utanför
området

Används ej Kollisioner Låg
användning

Hög
användning

IntelliTrail

IntelliDose
I de flesta av våra TASKI-maskiner finns möjlighet att montera ett integrerat 
doseringssystem som ser till att rengöringsmedlet inte överdoseras. Rätt dosering 
minskar både kostnader och miljöbelastning.
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Tillbehör till TASKI kombimaskiner
TASKI IntelliDose – doseringshjälp till kombimaskiner
TASKI IntelliDose är ett helautomatiskt kemdoseringssystem för TASKI 
Swingo kombimaskiner.

Jämna resultat med hög kvalitet
Med TASKI IntelliDose får du alltid rätt produkt och dosering för 
varje golv-material. Detta säkerställer bästa rengöringsresultat och 
förhindrar golvskador p.g.a. felaktig produkt.

Kontroll på kostnaderna
TASKI IntelliDose ger 100% blandningssäkerhet, över- och 
underdosering blir omöjlig.

Enkelhet och säkerhet
TASKI IntelliDose garanterar säker hantering vid byte av kempåsen. De 
slutna kempåsarna garanterar att användaren inte kommer i kontakt 
med rengöringsmedlet och man slipper dessutom hantera tunga 
kemdunkar.

Miljöfördelar
Kemförbrukningen och förpackningsavfallet reduceras med TASKI 
IntelliDose. Maskinens tank innehåller alltid bara rent vatten – inget 
spill av oförbrukad rengöringslösning vid rengöring av maskinen. Du 
kan enkelt stänga av enheten och bara köra med rent vatten.

TASKI IntelliDose finns till följande kombimaskiner:
• Gå bakom: Swingo 755, 855, 955, 1255 och 1650

• Åkbara: 2100, XP, 2500, 4000 och 5000

Golvrengöringsmedel för kombiskurmaskiner med IntelliDose

Jontec 300 free
Neutralt lågskummande 
golvrengöringsmedel 
utan färg, utan parfym. 
Svanenmärkt.

Jontec Forward free
Alkaliskt lågskummande 
golvrengöringsmedel utan 
färg, utan parfym.

Jontec Tensol free
Alkaliskt lågskummande 
golvrengöringsmedel 
utan färg, med parfym. 
Svanenmärkt.
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Hyr utrustningen
Funktionshyra
• Tillsammans med vår finansieringspartner paketeras en funktionslösning där den hyrda 

utrustningen tillsammans med underhållsservice samfaktureras er (gäller även akut service). 
Förbrukningsmaterial som kommer i kontakt med golvet är exkluderad och tillkommer.

• Funktionshyra innebär att ni får full koll på en specifik funktions kostnad.

• Med funktionshyra betalar ni bara för funktionen, inte ägandet.

• Efter hyrestidens slut kan ni välja att antingen förlänga hyrestiden eller lämna tillbaka 
utrustningen.

Hyra
• Hyra innebär att ni istället för att köpa den aktuella utrustningen, hyr den av vår 

finansieringspartner.

• Med hyra betalar ni bara för användningen av utrustningen, inte ägandet.

• I ett hyresavtal bokförs hyresbeloppet som en driftkostnad och ni behöver inte ta upp 
inventarien som en anläggningstillgång.

• Efter hyrestidens slut kan ni välja att antingen förlänga hyrestiden eller lämna tillbaka 
utrustningen.

Leasing
• Med leasing betalar ni bara för användningen av utrustningen, inte ägandet.

• Leasing är särskilt fördelaktigt för er som planerar att behålla utrustningen när 
leasingavtalet löper ut.

• Efter avtalstidens slut kan ni välja att antingen förlänga avtalstiden, köpa loss utrustningen 
för det förutbestämda restvärdet eller anvisa annan köpare.

Korttidshyra
• Behöver du en maskin för en vecka, en helg eller bara över dagen är detta lösningen för dig.

• Korttidshyran prissätts individuellt per maskinmodell och uppdrag.

• Skulle du vilja köpa en maskin efter korttidshyran räknar vi av hyran mot priset för köpet.
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Hållbar, Enkel och Lönsam service
Med KMG maskinservice får du en långsiktigt hållbar och lönsam maskinpark.

Under åren har de utvecklat spännande digitala verktyg för att ge dig som kund absolut 
bästa möjligheten att öka lönsamheten och hållbarheten kopplat till dina maskiner.

KMG är specialister på TASKI och har varit service och garantiansvariga sedan 1978. De 
har de allra flesta reservdelar på lager och kan på så sätt lösa de problem som eventuellt 
uppstår redan på första besöket. Deras gedigna erfarenhet gör även att många problem 
löses redan över telefon så att onödiga reparationer behövs.

Digitalisering med kunden i fokus
Under åren har KMG arbetat fram spännande digitala verktyg för att göra 
maskinhanteringen enklare och mer lättillgänglig för dig som kund.

Allt ifrån webbshop och ett komplett fleet managementsystem (ett login som gör att du 
ser dina maskiner på nätet) Till kostnadsvarningar där maskinen själv säger ifrån om 
reparationskostnaden drar iväg och maskinspecifika QR-koder.

Dessa QR-koder får daglig uppdatering och ger föraren direkt tillgång till en enkel 
felsökningsguide, instruktionsbok och skötselråd. Du kan även felanmäla maskinen 
direkt på plats. Skanna koden till höger och se vad du som kund, kostnadsfritt, får 
tillgång till.

KMG utvecklar konstant sina verktyg för att hjälpa dig på absolut bästa sätt.

Ta hand om din maskin och öka hållbarheten 
Hållbarhet innebär att vi utnyttjar våra resurser på absolut bästa sätt över lång tid.
Sköter du maskinens dagliga underhåll och har ett, för maskinen, anpassat serviceintervall 
så kommer du inte bara att minimera driftstörningar. Du kommer att kunna ha din maskin i 
många år.

När ett kontrakt har gått ut är det bara onödigt att göra dig av med en maskin. Du har 
investerat tid och pengar i att den skall fungera och om den är i gott skick så bör den 
användas längre.

Skulle en städmaskin (oavsett märke) behöva skrotas tar KMG hand om det och källsorterar 
dessa åt dig.

Har du frågor om deras erbjudande och hur de kan göra din maskinpark mer hållbar och 
överblickbar, hör av dig till oss så sätter vi upp ett möte.

Demo
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Garanti

TASKI Swingo kombimaskiner (ej Swingo 150) 24 mån
Garantin gäller för material- och/eller fabrikationsfel. Vid åberopande av garantin inom 12 månader från leveransdagen debiteras 
ingen arbetskostnad. Eventuella transport- och/eller resekostnader. Garantin gäller endast om batterier och laddare är monterade vid 
leverans.

Tillbehör till Swingo kombimaskiner 12 mån

Dryfitbatterier (blockbyggda)  12 mån

Dryfitbatterier trågmonterade (3 års porata garanti)  36 mån
Garantin gäller endast om batterier och laddare är monterade vid leverans.

TASKI våt-/torrdammsugare, matt-tvättmaskiner, ångmaskiner samt Swingo 150  12 mån
Garantin gäller för material- och/eller fabrikationsfel. Vid åberopande av garantin inom 12 månader från leveransdagen debiteras 
ingen arbetskostnad. Eventuella transport- och eller resekostnader debiteras även under garantitiden.

TASKI Ergodisc golvvårdsmaskiner 24 mån
Garantin gäller för material- och/eller fabrikationsfel. Vid åberopande av garantin inom 12 månader från leveransdagen debiteras 
ingen arbetskostnad. Eventuella transport- och eller resekostnader debiteras även under garantitiden.

Vi arbetar för en mer hållbar och 
hälsosammare framtid
Det är när vi arbetar tillsammans vi uppnår en hållbar utveckling.
Vi hjälper dig att säkerställa den sociala hållbarheten genom den goda ergonomin på maskinerna och vår 
utbildning och service.

Vi hjälper dig att minska klimatavtrycket genom att hjälpa dig att använda maskinerna rätt, att minska 
stillestånden och onödiga reparationer samt enkel överblick på alla dina maskiner.

Vi hjälper dig att bli hållbart lönsam genom att skräddarsy din maskin park och minska dina maskininköp 
med upp till 50%.
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Stockholm 
Skogsbacken 4 
172 41 Solna

Tel: 08-98 20 20

Stockholm 
Skogsbacken 4 
172 41 Solna

Tel: 08-628023010

Helsingborg 

Stenbrovägen 36 
253 68 Helsingborg 

Tel: 042-28 44 00

Kontaktuppgifter
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08-628 23 10 
info@orangeclean.se

Visste du att fjärilar känner smak med fötterna?


