
TASKI®  
swingo 755 E

Schrobzuigmachine op netvoeding
voor het reinigen van vloeren

TASKI swingo 755 E biedt u:
• Uitstekende reinigings- en droogresultaten
• Wendbaarheid en hoge prestaties
• Uitstekende ergonomische eigenschappen
• Eenvoud en gemak in onderhoud

Uitstekende reinigings- en droogresultaten
Het gepatenteerde borstelsysteem volgt de structuur van de vloer, 
zorgt voor een vrijwel gelijke borsteldruk over de volle werkbreedte en 
staat garant voor een uitstekende vuilopname. De nieuwe, eveneens 
gepatenteerde, V-vorm zuigmond, zorgt voor een perfecte wateropname. 
Door het gebruik van drie rollerwieltjes vindt de zuigmond altijd de juiste 
afstelling op de vloer en is het droogresultaat subliem.

Wendbaarheid en hoge prestaties
Een grote tankcapaciteit resulteert in minder tankvulbeurten, waardoor 
de productiviteit toeneemt. De dubbele as maakt het mogelijk om letterlijk 
op de plaats te draaien en zo uitstekend te kunnen manoeuvreren.

Uitstekende ergonomische eigenschappen
De ergonomische bediening is geschikt voor iedere gebruiker. Alle 
functies kunnen vanaf de werkpositie worden bediend. Het display 
geeft alle noodzakelijke informatie overzichtelijk weer. De bediening is 
eenvoudig met een minimale behoefte aan instructies.

Eenvoud en gemak in onderhoud
Alle delen die dagelijks onderhoud nodig hebben, zijn geel gecodeerd en 
kunnen zonder gereedschap eenvoudig verwijderd worden. 
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TASKI® swingo® 755 E

Model Artikelnummer

TASKI swingo 755 E 7516838

Accessoires Artikelnummer

Meeneemschijf 43 cm 7510829

Schrobborstel 43 cm: normaal 8504750

Schrobborstel 43 cm: grind/sportvloeren 8504800

Schrobborstel 43 cm: intensief 8504780

Zuigrubber vóór 4122528

Zuigrubber achter 4122529

 Technische gegevens

Theoretische prestaties 1290 m² per uur Afmetingen (L x B x H) 116 x 47,5 x 119,5 cm

Werkbreedte 43 cm Borstelsysteem 1 x 43 cm

Zuigbreedte 69 cm Borsteldruk 30 kg

Schoonwatertank 50 L Werksnelheid 3 km/uur

Vuilwatertank 50 L Kabellengte 25 m

Nominaal verbruik 1500 W Geluidsniveau 69 dB(A)

Voltage 120 V / 60 Hz; 230-240 V / 50 Hz Beveiligingsklasse I

Machinegewicht (gebruiksklaar) 130 kg Goedkeuringen CE/CB Test cert
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