
swingo 2100µicro

Upplev skillnaden 
Nya TASKI swingo 2100μicro representerar utvecklingen av små 
åkbara kombiskurmaskiner. TASKI swingo 2100μicro kombinerar 
kompakt design med oöverträffbar prestanda och stor flexibilitet 
utöver det vanliga.
• Oöverträffad prestanda
•  Avancerad design
• Smarta funktioner 

Oöverträffad prestanda
TASKI swingo 2100μicro erbjuder oöverträffad prestanda tack vare 
kombinationen av hastighet, smidighet och en stor vattentank. 
För att minska det manuella arbetet längs med kanterna har 
skurhuvudet fått en ny konstruktion, så att det enkelt ska kunna 
justeras i sidled (ut eller in) med bara en knapptryckning. Detta 
tillsammans med maskinens smidighet gör det enkelt att rengöra 
både på stora ytor och i trånga utrymmen med ett utmärkt 
rengöringsresultat, vilket också ger en låg total ägandekostnad. 
Maskinen ryms i mindre hissar, så du kan använda maskinen på 
samtliga våningsplan i byggnaden.

Professionell design
Hög prestanda och låg kostnad betyder ingenting om säkerheten 
äventyras. TASKI swingo 2100μicro erbjuder bra överblick och en 
ergonomisk och säker förarplats där vattentankens design skyddar 
förarens knän mot skador. 
Maskinen är otroligt enkel med en självförklarande instrumentpanel 
och gula markerade skötselpunkter, vilket gör att förberedelse 
och underhåll samt även behovet av tidskrävande förarutbildning 
minimeras.

Smarta funktioner
TASKI swingo 2100µicro leder utvecklingen idag och förbättrar 
din produktivitet. Maskinen kan utrustas efter dina behov med ett 
flertal olika unika tillbehör (TASKI intelliDose,Taski Intellitrail, TASKI 
AquaStop och vår unika redskapshållare) för att ge en avsevärt lägre 
totalkostnad och högre produktivitet.
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Teknisk data

Teoretisk kapacitet 3025 m2/h Ren/smutsvattentank 75 L/75 L

Teoretisk kapacitet per vattentank 5000 m2/tank Strömstyrka 24 V

Skurbredd 55 cm Strömförbrukning 1440 W

Skurbredd justerbar sidledes upp till 14 cm Drifttid < 4h

Skurborstar 2 x 28 cm Vikt netto 185 kg

Borsttryck upp till up to 57 kg Maskin vikt körklar med 
vatten exkl förare

380 kg

Rotation hastighet borstar 190 rpm Mått (L x B x H) 138 x 58 x 128 cm

Sugskrapsbredd 63 cm Ljudnivå < 70  dB(A)

Skurhastighet < 5.5 km/h Skyddsklass GS, CB/II
*Ovanstående data gäller med 180Ah batterier

Modell Artikelnummer

TASKI swingo 2100µicro BMS EURO 7523420

Tillbehör Artikelnummer
Batteri dryfit 6 V, 180 Ah/5 7514962
Batteri dryfit 12 V, 105 Ah/5 (Std) 7517621
TASKI IntelliTrail 7514962
Redskapshållare (standard) 7523414
Redskapshållare (liten) 7523415
Rondellhållare 28 cm (åtgår 2 st) 7510634
Skurborste 28 cm (åtgår 2 st) 7519395
Skurborste mjuk (åtgår 2 st) 7510632
Skurborste nylongrit (åtgår 2 st) 7510633
TASKI IntelliDose TASKI swingo 2100 7523412
TASKI IntelliTrail (GPS) 7523390
Vattensugutrustning (för våtsugning på svåråtkomliga ytor) 8504490
Påfyllningsslang med universalkoppling 8502830
Aquastopp (automatisk vattenfyllning) 7523413
Avtappningsslang (extra lång) 7523500
TASKI vertica 7501650
TASKI Intellipad 28 cm/ 11“ 6093818
TASKI WipeOut Pad 28 cm/ 11“ 7518686
TASKI Contact Pad 28 cm/ 11“ 7505200
TASKI Twister HT Pad 28 cm/ 11“ Orange 7519286
TASKI Twister HT Pad 28 cm/ 11“ Blå 7519287
TASKI Twister std Pad 28 cm/ 11“ se produktguiden
TASKI Americo rondeller se produktguiden


