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Maşină automată de spălat şi aspirat pardoseli dure cu 
alimentare la reţea
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Principalele caracteristici
  Performanţe de  curăţare de neegalat
  Randament şi manevrabilitate superioare
  Ergonomie excelentă
  Simplitate şi întreţinere uşoară

Performanţe de curăţare inegalabile
  Designul brevetat al periilor permite urmărirea pro� lului pardoselii şi asigură o 

presiune uniformă de-a lungul întregului front de lucru. Acest lucru are drept 
rezultat îndepărtarea perfectă a murdăriei. Racleta în formă de V asigură o 
uscare optimă, datorită conceptului cu 3 roţi de direcţie. Lamelele speciale 
ale racletei şi aspiraţia directă permit colectarea perfectă a reziduurilor de 
dimensiuni mici (de exemplu, mucuri de ţigară) fără să se înfunde.

Randament şi manevrabilitate superioare
  Un rezervor cu o capacitate mai mare are drept consecinţă un număr 

mai mic de opriri necesare pentru reumplere ceea ce duce la o creşţere a 
randamentului maşinii. Sistemul cu două axe asigură o utilizare facilă şi 
o manevrabilitate excelentă în spaţii înguste, garantând, în acelaşi timp,
transportul uşor al maşinii.

Ergonomie excelentă
  Mânerul ergonomic se potriveşte tuturor operatorilor. Toate funcţiile maşinii 

pot �  folosite din poziţia de lucru. Tabloul de bord este explicit şi a� şează 
toate informaţiile relevante.

Simplitate şi întreţinere uşoară
  Punctele de întreţinere, marcate cu galben, cresc randamentul şi reduc 

necesitatea instruirii prealabile. Numărul mic de piese de întreţinut şi 
accesibilitatea transformă maşina într-un echipament foarte uşor de folosit. 
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Speci� caţii TASKI swingo 755 E

Accessories/Additional Parts

Descriere Număr SKU

Suport de pad 43 cm 7510829

Perie curăţare standard 43cm 8504750

Perie curăţare ciment 43 cm 8504800

Perie curăţare abrazivă 43 cm 8504780

Diverse pad-uri din poliester şi pad-uri de contact Vă rugăm să consultaţi lista locală de preţuri

TASKI swingo 755 E

Model Număr SKU

TASKI swingo 755 E 7516838

Date tehnice

Descriere

Performanţă teoretică 1290 m²/h

Front de lucru 43 cm

Lăţime racletă 69 cm

Rezervor soluţie (valoare nominală) 50 l

Rezervor soluţie murdară (valoare nominală) 50 l

Consum nominal 1500 W

Tensiune nominală  120 V / 60 Hz; 230-240 V / 50 Hz

Greutate maşină gata de utilizat 130 kg

Descriere

Dimensiuni (L x W x H) 116x47.5x119.5 cm

Sistem de perii 1 x 43 cm

Presiune perie  30 kg

Viteză de lucru 3 km/h

Nivel de zgomot 69 dB(A)

Clasă de protecţie I

Aprobări Certi� cat Testare CE/CB.


