
TASKI® swingo 350 B en 350 E
Ultra compacte schrobzuigmachine

De TASKI swingo 350 biedt u:
`` Gemak in kleine ruimten
`` Effectief schoonmaken en drogen
`` Eenvoud en veiligheid
`` Betrouwbaar en robuust

Gemak in kleine ruimten
Door de geringe hoogte van de machine en het handvat dat makke-
lijk op hoogte kan worden ingesteld werkt de machine probleemloos 
onder obstakels zoals tafels of rekken. De cilindrische borstel, die tot 
de hoeken van het borstelhuis reikt, maakt reiniging van randen en 
hoeken perfect mogelijk. De vloertrekker aan de voorzijde van de 
machine maakt het ook mogelijk reinigingsvloeistof te verwijderen 
wanneer de machine naar achter beweegt.

Effectief in schoonmaken en drogen
In vergelijking tot manuele reiniging levert de machine een aanzien-
lijk hoger hygiëneniveau, een consistent resultaat en een verbeterde 
uitstraling van de vloer. Dit wordt bereikt door maximale mecha-
nische actie en de innovatieve V-vorm zuigmond die leidt tot een 
uitstekend droogresultaat, zelfs bij “moeilijke” vloeren zoals tegels 
met diepe groeven, ongelijke en antislipvloeren.

Eenvoud en veiligheid
Gezien het perfecte droogresultaat wordt de kans op ongelukken 
door uitglijden tot een minimum beperkt. In combinatie met accu 
voeding is dit de perfecte oplossing voor dagschoonmaak. De in 
hoogte verstelbare ergonomisch gevormde handgreep met handbe-
scherming maakt het gebruik van de machine veilig en comfortabel.

Betrouwbaar en robuust
De machine is zeer robuust en duurzaam en kan zelfs de zwaarste 
reinigingswerkzaamheden doorstaan, zoals het gebruik in keukens en 
in fast food restaurants.
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TASKI® swingo 350 B en 350 E

Accessoires / opties    

Omschrijving Artikelnummer
Cilindrische borstel 38 cm: normaal 7516863

Cilindrische borstel 38 cm: hard 7516864

Cilindrische borstel 38 cm: activfibre 7818532

Eigenschappen

Borstel en zuigmond: De borstel en de zuigmond kunnen eenvoudig verwijderd worden om visueel gecontroleerd en gereinigd te worden. Bovendien 
zijn de zuigstrips zonder gereedschap te verwisselen of te vervangen.

BMS: Battery Management System: De ingebouwde acculader voorkomt dat de accu volledig ontlaadt en controleert daarbij nauwkeurig het laadpro-
ces. Resultaat: een langere levensduur van uw accu’s.

Watertoevoer: De watertoevoer kan, afhankelijk van de mate van de vervuiling, geregeld worden met behulp van de toetsen op het instrumentenpaneel.

Handvat: Het handvat is ergonomisch vormgegeven en in hoogte verstelbaar voor comfortabel gebruik van de machine. Voor een nog betere manoeu-
vreerbaarheid kan met een variabele hoogteinstelling van het handvat gewerkt worden.

TASKI swingo 350 B en 350 E

Model Artikelnummer

TASKI swingo 350 B BMS 7516860

TASKI swingo 350 E 7518528

Technische specificaties

TASKI swingo 350 B TASKI swingo 350 E

Theoretische capaciteit 1140 m2/u 1140 m2/u

Werkbreedte 38cm 38cm

Zuigbreedte 55 cm 55 cm

Schoon- / vuilwatertank 10 l/10 l 10 l/10 l

Voltage / Frequentie 24 V 220-240V / 50-60 Hz

Batterijcapaciteit / -autonomie 25 Ah/C5 - tot 1 uur geen geen

Gewicht (gebruiksklaar) 67 kg 46kg

Afmetingen (LxBxH) 79 x 45 x 43 cm 79 x 45 x 43 cm

Borsteldruk (max.) 17 kg 22kg

Geluidsniveau <70 dB(A) <70 dB(A)

Kabellengte nvt 25m
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