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TASKI® swingo 455 B şi 455 E 
Maşini automate compacte pentru spălarea                          
şi aspirarea pardoselilor dure

UK Master Version
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Principalele caracteristici
  Versatilitatea aplicaţiilor
  Performanţe excelente
  Siguranţă şi simplitate
  Încredere deplină

Versatilitatea aplicaţiilor
Datorită dimensiunilor compacte şi reduse şi mânerului ergonomic, TASKI 
swingo 455 se poate folosi într-o gamă largă de aplicaţii. Această maşină este 
cu adevărat versatilă, putând �  utilizată pentru toate tipurile de pardoseli 
dure din spaţiile înguste sau aglomerate, cum ar �  magazine, cantine, şcoli şi 
spitale, oferind, în acelaşi timp, un front de lucru optim şi un volum mare al 
rezervorului. Curăţarea de-a lungul pereţilor şi sub mese este uşoară şi posibilă 
datorită mânerului � exibil şi reglabil pe înălţime şi a sistemului cu două axe.

Performanţe excelente
Sistemul de perii asigură rezultate uimitoare, deoarece acestea urmăresc pro� lul 
pardoselii şi îndepărtează perfect murdăria. Noua racletă brevetată în formă de 
V permite o colectare optimă a apei de pe pardoseli. Datorită e� cienţei dovedite 
a conceptului cu trei roţi, nu mai este necesară reglarea racletei.

Siguranţă şi simplitate
Lucrurile simple şi comode fac viaţa mai uşoară, iar maşina TASKI swingo 455 
este de mare ajutor în acest sens. Cu dispozitivele intuitive de control şi punctele 
de întreţinere marcate cu galben, instruirea necesară operatorului şi timpul de 
întreţinere sunt reduse la minimum. Includerea unui rezervor de soluţie murdară 
uşor de demontat face ca TASKI swingo 455 să � e simplu de utilizat şi de curăţat.

Încredere deplină
Maşina TASKI swingo 455 este foarte robustă şi rezistentă şi este concepută 
pentru a face faţă celor mai di� cile pete. Utilizarea materialelor ce încorporează 
o tehnologie ridicată şi a componentelor cu durată de viaţă lungă permit 
creşterea perioadei de funcţionare şi reducerea costurilor cu reparaţiile maşinii.
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Speci� caţii TASKI swingo 455 B şi 455 E

Accesorii/Piese suplimentare

Descriere Număr SKU

Suport de pad 43 cm 7510829

Perie curăţare standard 43 cm 8504750

Perie curăţare ciment 43 cm 8504800

Perie curăţare abrazivă 43cm 8504780

Diverse pad-uri din poliester şi pad-uri de contact Vă rugăm să consultaţi lista de preţuri 

TASKI swingo 455

Model Număr SKU

TASKI swingo 455 B 7518366

TASKI swingo 455 B BMS 7518367

TASKI swingo 455 E 7518535

BMS = Sistem de Management al Bateriilor

Date tehnice

Descriere TASKI swingo 455 B TASKI swingo 455 E

Performanţă teoretică 1290 m2/h 1290 m2/h

Front de lucru 43 cm 43 cm

Lăţime racletă 69 cm 69 cm

Rezervor soluţie/rezervor soluţie murdară 22 l/25 l 22 l/25 l

Tensiune nominală 24 V 230-240 V/50 Hz

Capacitate/autonomie baterie 50 Ah/C5-1,5 ore -

Greutate maşină (gata de utilizat) 120 kg 90 kg

Dimensiuni (L x l x Î) 110 x 48 x 92 cm 110 x 48 x 92 cm

Presiune perie (maximă) 32 kg 25 kg

Lungime cablu Nu este cazul 25 m


