
TASKI® swingo 455 B en 455 E 
Compacte schrobzuigmachine

De TASKI swingo 455 biedt u
  Veelzijdige toepassing
  Geweldige schoonmaakprestaties
  Simpel en veilig
  Betrouwbaar en robuust

Veelzijdige toepassing
  Vanwege de compacte afmetingen is deze machine zeer breed inzetbaar 

voor het reiniging van harde vloeren. Deze machine is ideaal voor gebruik in 
kleine, druk bezette ruimten zoals winkels, keukens, scholen en ziekenhuizen, 
en biedt nog steeds een grote werkbreedte en een nu nog grotere 
schoonwatertank. Schoonmaken langs muren en onder tafels is gemakkelijk 
dankzij het in hoogte verstelbare en � exibele handvat en de dubbele wielas.

Geweldige schoonmaakprestaties
  Geweldige schoonmaakresultaten worden behaald door het ondertussen 

beproefde borstelsysteem, deze volgt de vloerperfect en behaalt een 
excellente vuilverwijdering. De nieuwe gepatenteerde V-vormige zuigmond 
zorgt voor ideale wateropname van de vloer. Dankzij het driewielssysteem 
van de zuigmond is het afstellen van de zuigmond niet meer nodig.

Simpel en veilig
  Eenvoud en comfort maken het leven makkelijker en de TASKI swingo 455 kan 

hierbij helpen. Met een intuïtieve bediening en gele onderhoudspunten, wordt 
gebruikerstraining tot een minimum beperkt. De toepassing van een makkelijk 
afneembare vuilwatertank maken de TASKI swingo 455 makkelijk te gebruiken 
en schoon te houden. 

Betrouwbaar en robuust
  De TASKI swingo 455 is zeer robuust en duurzaam en ontworpen om de zwaarste 

schoonmaaktaken aan te kunnen. Het gebruik van high-tech en duurzame 
onderdelen, verbeteren de levensduur van de machine, terwijl de kosten voor 
service en reparatie tot een minimum worden beperkt.
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TASKI swingo 455 B en 455 E

Accessoires/opties

Omschrijving Artikelnummer

Meeneemschijf 43 cm 7510829

Schrobborstel 43 cm: normaal 8504750

Schrobborstel 43 cm: grind-/sportvloeren 8504800

Schrobborstel 43 cm: intensief 8504780

TASKI swingo 455

Model Artikelnummer

TASKI swingo 455 B BMS 7518367

TASKI swingo 455 E 7518534

BMS = Battery Management System

Omschrijving TASKI swingo 455 B TASKI swingo 455 E

Theoretische capaciteit 1290 m2/u 1290 m2/u

Werkbreedte 43 cm 43 cm

Zuigbreedte 69 cm 69 cm

Schoon- / Vuilwatertank 22 l/25 l 22 l/25 l

Voltage / Frequentie 24 V 230-240 V/50 Hz

Batterijcapaciteit/-autonomie 50 Ah/C5-1,5 uur geen

Gewicht (gebruiksklaar) 120 kg 90 kg

Afmetingen (L x B x H) (enkel machine) 110 x 48 x 92 cm 110 x 48 x 92 cm

Borsteldruk 32 kg 25 kg

Kabellengte nvt 25 m

Eigenschappen

BMS Battery Management System: De ingebouwde acculader voorkomt diepontlading van de accu en controleert het oplaadproces nauwkeurig. 
Resultaat: makkelijk en snel opladen waar u maar wilt en een langere levensduur van de accu.
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