
swingo 2500

Batteridriven, åkbar kombiskurmaskin
för golvrengöring

TASKI swingo 2500 ger dig:
• Oslagbar manövrerings- och rengöringsförmåga
• Ergonomi
• Enkel och pålitlig
• Hög avverkningsgrad

Oslagbar manövrerings- och rengöringsförmåga
Det patenterade hjulstyrningssystemet på alla hjul gör TASKI 
swingo lätt att använda även på trånga och svåråtkomliga ytor. Det 
patenterade sugmunstycket har en 100%-ig uppsugningsförmåga, 
även i snäva svängar.

Ergonomi
Med TASKI swingo får du bekväm åkning även i hög hastighet. Den 
låga ljudnivån är jämförbar med ljudet från en dammsugare, vilket 
gör rengöringen mer behaglig.

Enkel och pålitlig
TASKI swingo har färre komponenter och en robust konstruktion, 
vilket gör maskinen väldigt pålitlig. Både borstar och sugblad är 
lätta att byta och gör maskinen lätt att underhålla och snabb att 
köras igång.

Hög avverkningsgrad
Den höga hastigheten på 7,5 km/h i kombination med IntelliFlow-
systemet gör TASKI swingo 2500 40% mer produktiv jämfört med 
traditionella ”gå bakom”-maskiner.
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 Technical data

Teoretisk m²-kapacitet 5250 m2/h Vikt körklar maskin 475 kg

Arbetsbredd 70 cm Mått (L x B x H) 169x78x137 cm

Sugskrapans bredd 95 cm Borsttryck 52-74 kg

Renvattentank 95 L Hastighet vid rengöring upp till 6,5 km/tim

Smutsvattentank 95 L Hastighet vid transport 7,5 km/tim

Strömstyrka 24 V Ljudnivå <67 dB(A)

Effekt 2,000 W Svängradie 1.9 m

Batterikapacitet 180 Ah Turning circle TÜV

Drifttid >4 tim

Ovanstående data är typiska för normal produktion och skall inte tolkas som en specifikation.

Modell Artikelnummer

TASKI swingo 2500 8004740

Tillkommande batteri Artikelnummer

Batteri 180 Ah 7514962 

Laddare 24/16 A 72194

Tillbehör Artikelnummer

Rondellhållare 35 cm 8501120

Skurborste standard 35 cm 8501080 

Skurborste mjuk 35 cm 8501060 

Skurborste nylongrit 35 cm 8502750 

Varningslampa 7508028

TASKI IntelliDose 2500 7516241

Olika typer av rondeller Se ordinarie prislista

Beskrivning av funktioner

IntelliFlow: Med det patenterade IntelliFlow-systemet doseras exakt rätt mängd rengöringslösning på golvet, i förhållande till hur 
fort maskinen körs framåt. I tvära svängar och på trånga ytor saktar man ner och därför doserar systemet mindre. Detta leder 
till att förbrukningen av kem och vatten minskar med 30-50% och tidsödande tömnings-/takningsstopp reduceras. Dessutom 
förhindrar IntelliFlow att vatten lämnas i svängar och vändningar.


