
TASKI® swingo 1255 B 
Maşină automată de spălat şi aspirat pardoseli 
dure cu acumulatori

Principalele caracteristici
  Mărimea ideală pentru performanţe optime
  Rezultate de curăţare şi uscare excelente
  Simplitate şi întreţinere uşoară
  Rezistenţă

Mărimea ideală pentru performanţe optime
Sistemul CSD brevetat al maşinii asigură întotdeauna folosirea cantităţii 
potrivite de soluţie de curăţare pe pardoseli, contribuind astfel la economii 
importante la consumul de apă.
Această caracteristică, împreună cu rezervorul de 60 litri, cresc randamentul 
şi reduc numărul de opriri necesare pentru reumplere, eliminând pierderile 
de timp atunci când efectuaţi operaţiunea de curăţare. Sistemul cu două axe 
garantează facilitatea manevrării şi utilizarea confortabilă a maşinii.

Rezultate de curăţare şi uscare excelente
Designul brevetat al periilor permite urmărirea pro� lului pardoselii şi asigură 
o presiune uniformă de-a lungul întregului front de lucru. Două perii sunt 
montate în lateral, favorizând curăţarea de-a lungul pereţilor şi sub rafturi la 
standarde superioare. Acest lucru are drept rezultat îndepărtarea perfectă a 
murdăriei şi un aspect excelent al pardoselii. Racleta brevetată în formă de V 
asigură colectarea perfectă a apei de pe toate tipurile de pardoseală, chiar şi 
de pe cele structurate şi cimentate/cu gresie. Lamelele speciale ale racletei şi 
aspiraţia directă permit colectarea reziduurilor de dimensiuni mici (de exemplu, 
mucuri de ţigară) fără să se înfunde. Datorită e� cienţei dovedite a conceptului 
cu trei roţi, nu mai este necesară reglarea racletei.

Simplitate şi întreţinere uşoară
Toate componentele care necesită întreţinere frecventă sunt marcate cu 
galben şi pot �  demontate fără a utiliza scule. Tabloul de bord este explicit 
şi a� şează toate informaţiile relevante. Numărul mic de piese ce necesită 
întreţinere şi accesibilitatea transformă maşina într-un echipament foarte uşor 
de folosit şi asigură economisirea semni� cativă a timpului.

Rezistenţă
Utilizarea materialelor ce încorporează o tehnologie ridicată şi 
componentele cu durată de viaţă lungă permit creşterea perioadei de 
funcţionare şi reduc la minimum cheltuielile cu reparaţiile.
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Speci� caţii TASKI swingo 1255 B

Accesorii/Piese suplimentare

Descriere Număr SKU

Suport de pad 28 cm 7510634

Perie curăţare standard 28 cm 7510631

Perie curăţare ciment 28 cm 7510632

Perie curăţare abrazivă 28 cm 7510633

Furtun de umplere cu racord universal 8502830

Kit JFit pentru swingo 755/855/1255 7517125

Caracteristici

BMS (Sistemul de Management al Bateriilor): Încărcătorul pentru baterii încorporat previne descărcarea totală a bateriilor şi monitorizează procesul                  
de încărcare.

WD (Sistem de acţionare roţi): Viteza de lucru variabilă, care ajunge până la 4,5 km/h, şi viteza de deplasare în marşarier, care ajunge până la 3 km/h, 
garantează utilizarea uşoară şi ergonomică şi performanţele ridicate comparativ cu modelele fără sistem de acţionare a roţilor.

CSD (Dozarea Soluţiei de Curăţare): Sistemul CSD permite furnizarea soluţiei de curăţare în funcţie de viteză. Această caracteristică asigură ca întotdeauna 
cantitatea de soluţie dozată să � e constantă pe pardoseală – indiferent de viteza maşinii. Rezultatul? Niciun fel de murdărie în curbe şi o economie de 30-50 % 
la soluţia de curăţare, ceea ce duce la o creştere semni� cativă a randamentului.

Date tehnice

Descriere

Performanţă teoretică 2475 m2/h

Front de lucru 55 cm

Lăţime racletă 80 cm

Rezervor soluţie (valoare nominală) 60 L

Rezervor soluţie murdară  (valoare  nominală) 60 L

Consum nominal 1,000 W

Tensiune nominală 24 V

Capacitate baterie 100-140 Ah/C5

Autonomie baterie (valoare nominală) până la 3 h

Greutate maşină (gata de utilizat) 260 kg

Descriere

Dimensions (L x W x H) 142 x 58 x 117 cm

Rază de întoarcere 1.33 m

Sistem de perii 2 x 28 cm

Presiune perie 48 kg

Viteză de curăţare 4.5 km/h

Lungime cablu alimentare al încărcătorului 
pentru baterii încorporat

3 m

Nivel de zgomot 58 dB(A)

Clasă de protecţie (cu BMS/fără BMS) II/III

Aprobări Certificat Testare CE/CB
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TASKI swingo 1255 B

Descriere Număr SKU

TASKI swingo 1255 B Power 7516829

TASKI swingo 1255 B Power EBU

TASKI swingo 1255 B Power BMS 7516831

TASKI swingo 1255 B Power BMS EBU 7516834


