
TASKI® swingo 350 B şi 350 E
Maşini automate ultra compacte de spălat şi aspirat pardoseli dure

Principalele caracteristici:
  Accesibilitate în spaţiile înguste
  Curăţare şi uscare e� ciente
  Siguranţă şi simplitate
  Încredere deplină

Accesibilitate în spaţiile înguste
Datorită înălţimii extrem de joase a caroseriei maşinii şi mânerului care se 
poate înclina spre spate, maşina poate �  folosită sub mese sau rafturi. Peria 
cilindrică, montată în lateral, permite curăţarea perfectă de-a lungul pereţilor 
şi accesul în colţuri. Lamela de ştergere din faţa periei ajută la îndepărtarea 
soluţiei de curăţare şi la deplasarea  maşinii în spate.

Curăţare şi uscare e� ciente
Faţă de curăţarea manuală, această maşină oferă un nivel de igienă 
semni� cativ mai ridicat şi îmbunătăţeşte aspectul pardoselii, cu rezultate 
perfecte de � ecare dată. Acest lucru este obţinut cu ajutorul acţiunii de 
curăţare superioare şi a racletei inovatoare în formă de  V – care duce la 
rezultate excelente de uscare, chiar şi pe pardoseli di� cile, cum ar �  gresie cu 
rosturi adânci, sau pe pardoseli neuniforme sau cu neregularităţi.

Siguranţă şi simplitate
Datorită rezultatelor de uscare excepţionale ale sistemului, riscul de 
alunecare/răsturnare cauzat de pardoselile umede este redus la minimum. 
Astfel, TASKI swingo 350B este soluţia perfectă pentru utilizarea în timpul 
zilei, chiar şi în zonele cu circulaţie intensă. Mânerul ergonomic cu reglare 
pe înălţime şi protecţie pentru mână permite utilizarea maşinii în condiţii de 
siguranţă şi confort.

Încredere deplină
Maşina este robustă şi rezistentă în timp, făcând faţă celor mai di� cile sarcini, 
ceea ce face ca aceasta să � e una din cele mai � abile maşini din clasa sa 
disponibile în prezent pe piaţă.
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Speci� caţii TASKI swingo 350 B şi 350 E

Accesorii/Piese suplimentare    

Descriere Număr SKU
Perie cilindrică standard 38 cm 7516863

Perie cilindrică dură 38 cm 7516864

Pad din � bre active 38 cm 7818532

Caracteristici

Ansamblu perie şi racletă: Peria şi racleta pot fi demontate cu uşurinţă pentru a fi curăţate. De asemenea, nu sunt necesare scule pentru       
înlocuirea lamelei racletei.

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

Regulatorul de apă: Debitul de apă se poate regla individual prin intermediul dispozitivelor de control, în funcţie de gradul şi tipul de murdărie.

TASKI swingo 350 B şi 350 E

Model Număr SKU

TASKI swingo 350 B 7516859

TASKI swingo 350 B BMS 7516861

TASKI swingo 350 E 7518529

Date tehnice

TASKI swingo 350 B TASKI swingo 350 E

Performanţă teoretică 1140 m2/h 1140m2/h

Front de lucru 38 cm 38 cm

Lăţime racletă 55 cm 55 cm

Rezervor soluţie/rezervor soluţie murdară 10 l/10 l 10 l/10 l

Tensiune nominală 24 V 220-240V / 50-60 Hz

Capacitate/autonomie baterie 25 Ah/C5 - până la 1 oră -

Greutate maşină (gata de utilizat) 67 kg 46 kg

Dimensiuni (L x l x Î) 79 x 45 x 43 cm 79 x 45 x 43 cm

Presiune perie (maximă) 17 kg 22 kg

Nivel de zgomot <70 dB(A) <70 dB(A)

Lungime cablu Nu este cazul 25m

Diversey România s.r.l.
Şos. Bucureşti - Ploieşti, nr. 19 - 21, 
etaj 7, sector 1, Bucureşti.
Tel:  (021) 233 3894

Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi-ne la www.diversey.com 

Copyright © 2012, Diversey, Inc.


