
swingo® 150 B Li-Ion

Litiumteknologiaa hyödyntävä pieni, ketterä 
ja helppokäyttöinen yhdistelmäkone
Ominaisuudet
• Välittömästi kuivat lattiat
• Kustannustehokasta litiumteknologiaa
• Kalustettujen ja pienien ahtaiden tilojen pesuun
• Helppo, nopea ja ergonominen käyttö 

Helppo säilyttää ja varastoida

Ketteryyttä ja tehokkuutta litiumteknologialla
Akkukäyttöinen pieni ja ketterä yhdistelmäkone sopii täydellisesti 
pienien kalustettujen tilojen kuten kauppojen, ravintoloiden, 
vastaanottotilojen, aulojen ja pesuhuoneiden nopeaan 
puhdistamiseen ja tahrojen poistoon. Akku kestää noin 20 minuuttia 
ja se voidaan helposti vaihtaa kesken siivouksen. Valmiiksi 
ladattujen lisäakkujen avulla työaikaa voidaan monikertaistaa. 
Li Ion-akut mahdollistavat lähes jatkuvan käytön - konetta voidaan 
käyttää myös silloin kun akkuja ei ole ladattu täyteen. Lisäksi 
akkujen lataus tapahtuu paljon nopeammin kuin geeliakkujen. 

Kalustettujen ja pienien ahtaiden tilojen koneratkaisu
Kevyt ja helposti siirreltävä TASKI swingo 150 B Li-Ion soveltuu 
pieniin kohteisiin, joihin perinteiset yhdistelmäkoneet ovat liian 
isoja ja raskaita tai joissa toivottua puhtaustasoa ei saavuteta 
käsimenetelmin. Koneen matala harjayksikkö mahdollistaa 
puhdistuksen myös hyllyjen, kalusteiden ja muiden matalien 
kohteiden alta.

Hyvä pesutulos ja turvalliset kuivat lattiat
Kekseliäs muotoiluratkaisu tehostaa merkittävästi hankalien 
kohteiden siivousta. Koneella voidaan pestä eteen- ja taaksepäin 
ajettaessa. Suuri harjapaine ja hyvä imusuulake takaavat 
pesutuloksen. Lattia on heti pesun jälkeen kuiva ja turvallinen. 

Helppo siirtää ja säilyttää
TASKI swingo 150 B Li-Ion koneen keveys, pieni koko ja hyvät 
kantokahvat helpottavat sen nostoa ja siirtelyä hankalissa 
olosuhteissa esim. portaissa ja helpottavat myös säilytystä. 
Ei hankalia johtoja.



swingo® 150 B Li-Ion

 Tekniset tiedot

Työleveys 33.5 cm Koneen paino ilman akkua 11.9 kg

Imusuulakkeen leveys 35.5 cm Koneen paino käyttövalmiina (akulla) 13.1 kg

Puhdasvesisäiliön tilavuus 2.6 L Mitat (p x l x k) 43 x 38 x 112 cm

Likavesisäiliön tilavuus 2.9 L Melutaso 69 dB(A)

Nimellisteho 520 W Akun kesto 20 min

Nimellisjännite 36 V Latausaika 1.5 tuntia

Harjan pyörimisnopeus 1,700 rpm

Malli Tuotenumero

TASKI swingo 150 B Li-Ion (Sisältää pesuharjan) 7524165

Varusteet Tuotenumero

TASKI Li-Ion-akku 36V 6Ah (tarvitaan vähintään yksi akku) 7524166

TASKI latauslaite swingo 150 7524168

Telaharja (vakio) 7516236

Telaharja, kova 7516237

Imusuulakesarja 7517663

Ominaisuuksien kuvaus

Integroitu säiliö: Koneen puhdas- ja likavesisäiliöt on integroitu yhdeksi yksiköksi. Täyttöä ja tyhjennystä varten yksikkö voidaan 
irrottaa koneesta nopeasti. Säiliöiden suuret suuaukot helpottavat niiden puhdistusta. Yksikössä on myös annostelumitta 
puhdistusaineen annosteluun.
Ympäristömyötäisyys: Käsimenetelmiin verrattuna TASKI swingo 150 B Li-Ion säästää jopa 50% vettä ja puhdistusainetta. 
Kone on sen eliniän päätyttyä 100% kierrätettävä.
Ammattikäyttö: TASKI swingo 150 B Li-Ion on suunniteltu ammattikäyttöön. Koneen runko on valmistettu kestävästä ABS muovista.
Helppo kunnossapito: Telaharja ja koneen muut osat voidaan huoltaa ja vaihtaa nopeasti ja ilman työkaluja.
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