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Batterij aangedreven schrobzuigmachine 

UK Master Version
Translations to be made below

TASKI swingo 1650 BMS biedt u:
  E�  ciëntie 
  Uitstekende resultaten - perfecte droge vloeren
  Eenvoud en ergonomie
  Gemakkelijk dagelijks onderhoud

E�  ciëntie 
Een grote tank en een hoog e�  ciënt CSD-systeem, dat het waterverbruik tot 
40% reduceert, stelt u in staat op één tankvulling 2.500m2 vloeroppervlak 
te reinigen zonder tijdrovende tankbeurten.  De combinatie van gering 
energieverbruik en krachtige accu’s maken het mogelijk meer dan vier uur 
aaneengesloten te werken zonder opniew op te laden.

Uitstekende resultaten- perfecte droge vloeren
De � exibele borstelkoppeling stelt de borstels in staat het vloeroppervlak 
perfect te volgen en zo de ideale vuilreiniging te realiseren. De w-vorm 
zuigmond levert uitstekende droogresultaten, dit vermindert de kans op 
ongelukken zoals het uitglijden op een natte vloer. Hierdoor kan de machine 
op alle momenten van de dag ingezet worden.

Eenvoud en ergonomie
Met uitstekende ergonomische en eenvoudige, intuïtive bediening wordt de 
vermoeidheid van de bestuurder en de trainings- of instructiebehoefte tot een 
minimum beperkt.

Gemakkelijk dagelijks onderhoud
Alle delen die regematig reiniging of onderhoud nodig hebben zijn geel 
gecodeerd en kunnen eenvoudig uitgenomen worden. Onderhoud en 
reiniging van de machine spreekt dus voor zich. Dit verzekert u van de beste 
resultaten en een langere levensduur van de machine.



TASKI swingo 1650 BMS 

Technische gegevens

Theoretisch schoonmaakoppervlak 2925m2/u

Werkbreedte 65 cm

Breedte zuigmond 95 cm

Schoonwatertank 85 l

Vuilwatertank 85 l

Voltage 24 V

Nominaal verbruik 1200 W

Accu capaciteit (max.) 180 Ah/C5

Gemiddelde werkduur > 4 uur

Gewicht (netto) 120 kg

Accessoires / Onderdelen

Omschrijving Artikelnummer

Meeneemschijf 33 cm 7515515

Schrobborstel; normaal 33 cm 7515516

Scrobborstel; grint-/sportvloeren 33cm 7515517

Schrobborstel; intensief 33 cm 7515518

TASKI contact pad 33 cm 7516124

TASKI 3M pad 33 cm wit/rood/blauw/bruin/zwart Raadpleeg de productcatalogus

TASKI 3M pad 33 cm paars (diamant pad) 7516122

Vulslang met universele aansluiting 8502830

Optionele wielen: Polyurethaan bruin & Polyurethaan groen (super grip) Op aanvraag

TASKI swingo 1650 BMS

Model Artikelnummer

TASKI swingo 1650 BMS 7515883

Eigenschappen

Battery Management System: De geïntegreerde acculader voorkomt dat de accu volledig leeg raakt en controleert het oplaadproces. Resultaat: 
makkelijk en snel opladen waar u maar wilt en een lange levensduur van de accu.

CSD - Cleaning Solution Dosing: Met het gepatenteerde CSD-systeem wordt altijd de juiste hoeveelheid reinigingsoplossing gedoseerd op de vloer. Het 
resultaat is enerzijds geen plassen in de bochten en bij het draaien, anderzijds een besparing van 30-50% op de reinigingsoplossing. Dit bewerkstelligt een 
duidelijke verbetering van de productiviteit.

Technische gegevens

Gewicht gebruiksklaar (incl. water) 330 kg

Afmetingen (L x B x H) 154 x 69 x 118 cm

Transportbreedte (zonder zuigmond) 70 cm

Borstelsysteem 2 x 33 cm

Borsteldruk 0.32 N/cm2

Loopsnelheid 4.5 km/u

Max. helling 2.0 %

Geluidsniveau 62 dB(A)

Spatwaterbeveiliging IPX 3

Toelatingen OC / CE Test Certificaat
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