
TASKI® swingo 1650
Maşină automată de spălat şi aspirat pardoseli dure  
cu acumulatori

UK Master Version
Translations to be made below

Principalele caracteristici 
  Autonomie de lucru ridicată
  Rezultate de curăţare şi uscare excelente 
  Simplitate şi ergonomie
  Întreţinere uşoară

Autonomie de lucru ridicată
  Rezervorul de 85 litri şi sistemul CSD cu e� cienţă ridicată scad consumul de 

apă cu până la 40 %. Maşina curăţă o suprafaţă de până la 2500 m², reducând 
numărul de opriri necesare pentru reumplere şi eliminând astfel pierderile 
de timp. Consumul scăzut de energie şi bateriile de mare capacitate asigură o 
autonomie de peste patru ore.

Rezultate de curăţare şi uscare excelente
  Periile urmăresc perfect pro� lul pardoselii, oferind rezultate ideale de 

îndepărtare a mizeriei. Datorită racletei în formă de W, maşina de curăţat 
şi aspirat pardoseli dure TASKI swingo 1650 B favorizează cele mai bune 
rezultate de uscare din clasa ei. Maşina se poate folosi în orice moment al zilei, 
reducând, în acelaşi timp, accidentele rezultate în urma alunecării cauzate de 
pardoselile umede.

Simplitate şi ergonomie
  Datorită ergonomiei deosebite şi dispozitivelor de control simple şi intuitive, 

maşina solicită foarte puţin operatorul, iar instruirea necesară este minimă.

Întreţinere uşoară
  Toate componentele care necesită curăţare/întreţinere frecventă sunt marcate 

cu galben şi pot �  demontate uşor, în doar câteva secunde. Bordul explicit 
facilitează întreţinerea uşoară, asigurând rezultate superioare şi prelungind 
perioada de funcţionare a maşinii TASKI swingo 1650 B. 
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Speci� caţii TASKI swingo 1650

Date tehnice

Descriere

Performanţă teoretică 2925 m2/h

Front de lucru 65 cm

Lăţime racletă 95 cm

Rezervor soluţie 85 l

Rezervor soluţie murdară 85 l

Tensiune nominală 24 V

Consum nominal 1,200 W

Capacitate baterie (maximă) 180 Ah/C5

Autonomie baterie over 4 h

Greutate maşină gata de  
utilizat (inclusiv apă)

330 kg

Accesorii / Piese suplimentare 

Descriere Număr SKU 

Suport de pad 33 cm (2 necesare) 7515515

TASKI swingo 1650

Model Număr SKU 

TASKI swingo 1650 B 7515882

TASKI swingo 1650 BMS 7515883

Caracteristici

BMS (Sistemul de Management al Bateriilor): Încărcătorul pentru baterii este încorporat în maşină. Un sistem de monitorizare previne descărcarea 
totală a bateriilor şi controlează procesul de încărcare.

CSD (Dozarea Soluţiei de Curăţare): Sistemul CSD permite furnizarea soluţiei de curăţare în funcţie de viteză. Această caracteristică asigură ca întotdeauna 
cantitatea de soluţie dozată să � e constantă pe pardoseală – indiferent de viteza maşinii. Rezultatul? Niciun fel de murdărie în curbe şi o economie de 30-50 % 
la soluţia de curăţare, ceea ce duce la o creştere semni� cativă a randamentului maşinii.

Descriere

Dimensiuni (L x l x Î) 154 x 69 x 118 cm

Lăţime 
(fără racletă)

70 cm

Sistem de perii 2 x 33 cm

Presiune perie 0.32 N/cm2

Viteză de curăţare 4.5 km/h

Înclinaţie maximă 2.0 %

Nivel de zgomot 62 dB(A)

Clasă de protecţie (cu BMS/fără BMS) II/III

Aprobări Certi� cat Testare CE/CB 
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