
TASKI® swingo 2500 
Meerijd schrobzuigmachine op
batterijen voor het reinigen van vloeren

TASKI swingo 2500 biedt u:
`` Ongeëvenaarde schoonmaakprestaties
`` Unieke ergonomische eigenschappen
`` Betrouwbaarheid
`` Productiviteit

Ongeëvenaarde schoonmaakprestaties
Een gepatenteerd besturingssysteem op alle wielen geeft een nieuwe 
dimensie aan manoeuvreerbaarheid. Daardoor is deze machine zelfs in kleine 
en bezette ruimten perfect te gebruiken. Het innovatieve zuigmondsysteem 
zorgt voor 100% wateropname bij het draaien, zelfs bij nauwe bochten.

Unieke ergonomische eigenschappen
Vloeren reinigen wordt plezierig en ontspannend dankzij de verstelbare 
bestuurderszitplaats en de hoge werksnelheid. Daarnaast zijn alle functies 
makkelijk te bedienen tijdens het rijden en is het geluidsniveau erg laag.

Betrouwbaarheid
Minder mechanische delen, een flexibele borstelophanging en een robuuste 
constructie maken de machine zeer betrouwbaar. Het makkelijk verwisselen 
van borstels en zuigstrips maakt dagelijks onderhoud erg gemakkelijk zodat de 
machine altijd en overal voor u klaar staat.

Productiviteit
Een hoge werksnelheid van 7.5 km/uur gecombineerd met het gepatenteerde 
CSD (Cleaning Solution Dosing) systeem maakt de TASKI swingo 2500 tot 40% 
meer productief dan een vergelijkbare schrobzuigmachine. Tevens is er een 
snelvulsysteem leverbaar voor het sneller vullen van de watertank.
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TASKI swingo 2500

Technische gegevens

 Omschrijving  Omschrijving

Theoretische schoonmaakcapaciteit 5250 m2/uur Gewicht (afgevuld) 560  kg

Werkbreedte 70  cm Afmeting (L x B x H) 1690x780x1370 mm

Breedte zuigmond 93  cm Borsteldruk (max) 52-74 kg

Schoonwatertank 95 l Werksnelheid 7.5 km/uur

Vuilwatertank 95 l Transportsnelheid 9.0 km/uur

Voltage 24 V Geluidsniveau 67 dB(A)

Gemiddeld verbruik 2000 W Draaicirkel 1.9 m

Batterij capaciteit 240Ah/C5 Goedkeuringen TÜV

Gemiddelde werkduur 4-5 uur

Eigenschappen

CSD-Cleaning Solution Dosing / Chemie besparing: Met het gepatenteerde CSD-systeem wordt precies de juiste hoeveelheid oplossing op de vloer 
aangebracht, afhankelijk van de rijsnelheid van de machine. Hoe langzamer de machine rijdt (bijv. in hoeken) hoe minder oplossing. Dus nooit meer natte 
(gladde) plekken in bochten en hoeken, 30-50% besparing op chemie en een sterk toegenomen productiviteit ten opzichte van normale machines.

TASKI swingo 2500 

Model Artikelnummer

TASKI swingo 2500 8004740

Accessoires    

 Omschrijving Artikelnummer
Onderhoudsvrije tractiebatterijen 6V, 240Ah BE840001

Volautomatische gelijkrichter 240Ah BE840004

Meeneemschijf 35 cm 8501120

Schrobborstel (standaard) 35 cm 8501080

Schrobborstel (gewassen grind) 35 cm 8501060

Schrobborstel (intensief ) 35 cm 8502720

Automatische vuilwater pomp 7508029

Recycle filter 7508027

Waarschuwingslicht 7508028


