
swingo® 4000

Suurten tilojen yhdistelmäkone
Tärkeimmät ominaisuudet
• Ylivoimainen suoritusteho
• Erinomainen pesu- ja imutulos
• Luotettava
• Turvallinen ja älykäs 

Ylivoimainen suoritusteho 
Patentoitu CSD-annostelujärjestelmä antaa aina oikean määrän 
pesuliuosta lattialle ja säästää näin huomattavasti vettä. Suuri 200 
litran vesisäiliö, 7,5 km/h pesunopeus ja CSD-järjestelmä vähentävät 
aikaa vieviä säiliön täyttöjä, mikä lisää merkittävästi tuottavuutta. 
Ainutlaatuinen nelipyöräohjaus parantaa ajo-ominaisuuksia ja 
tekee koneesta erittäin ketterän. 

Erinomainen pesu- ja imutulos 
Uusi patentoitu W-muotoinen imusuutin kuivaa tehokkaasti 
kaikki lattiapinnat. Imusuulakkeen erikoiskumien ja suoran 
imujärjestelmän ansiosta pienet roskat eivät aiheuta tukoksia 
imuroitaessa. Hyvä pesu- ja imutulos varmistavat tasaisen 
pesutuloksen ja pitävät lattiat aina hyvännäköisinä.

Luotettava 
TASKI swingo 4000 -koneen valmistuksessa käytetyt 
korkealuokkaiset ja kestävät materiaalit ja osat tekevät siitä 
pitkäikäisen. Kone on suunniteltu kestämään työskentelyä myös 
vaikeissa olosuhteissa ilman huoltokatkoksia. Se on erittäin 
helppokäyttöinen, minkä ansiosta sen käyttöönotto ja opastus
on yksinkertaista ja nopeaa.

Turvallinen ja älykäs 
Matala astinlauta, säädettävä ergonominen ajoistuin ja uusi 
ajopoljin parantavat käyttöturvallisuutta ja ergonomiaa. Käyttäjällä 
on koko ajan hyvä näkyvyys pesualueella, ja koneen tekniikka 
huolehtii automaattisesti nopeuden hiljentämisestä käännöksissä. 
Koneen ECO-toiminto alentaa melutasoa ja sallii päiväsiivouksen 
myös silloin, kun ylimääräisiä ääniä halutaan välttää.



swingo® 4000

Tekniset tiedot

Teoreettinen suoritusteho 6375 m²/h Kääntösäde 200 cm

Työleveys 85 cm Nousukyky, ajo (säiliö täynnä) 15%

Imusuulakkeen leveys 110 cm Harjat/vetoalustat 2 x 43 cm

Puhdasvesisäiliön tilavuus (kalvosäiliö) 200 L Harjapaino 56 - 112 kg

Likavesisäiliön tilavuus (kalvosäiliö) 210 L Pesunopeus/ajonopeus 7,5 km/h/8,0 km/h

Käyttöjännite 24 V Melutaso 67 dB(A)

Akkujen kapasiteetti 240 - 360 Ah / C5 Sähköinen suojausluokka III

Ajoaika/lataus (noin) 4,5 - 6,5 h Roiskevesisuojausluokka IPX3

Koneen paino käyttövalmiina 
240 Ah -akuilla

680 kg Mitat (p x l x k) 
(korkeus ajoistuimen yläosassa):

178 x 89 x 140 cm

Hyväksynnät CE/CB

Malli Tuotenumero

TASKI swingo 4000 7518096

Ominaisuuksien kuvaus

BMS (Battery Management System): Sisäänrakennettu latauslaite ja suljetut huoltovapaat akut. Järjestelmä estää akkujen 
syväpurkauksen ja valvoo automaattisesti akkujen latausta. Akkujen lataus on helppoa ja niiden elinikä kasvaa.
CSD (Cleaning Solution Dosing): Patentoitu pesuliuoksen annostelujärjestelmä antaa valitun määrän pesuliuosta 
lattianeliömetriä kohden ajonopeu-desta riippumatta; pesunopeuden hidastuessa myös pesuliuoksen määrä vähenee. 
Näin estetään lammikoiden syntyminen hitaissa käännöksissä ja harvennetaan täyttöjen ja tyhjennysten määrää. CSD takaa 
jopa 30-50 %:n säästöt veden ja puhdistusaineen kulutuksessa ja lisää tuottavuutta erityisesti kalustetuissa tiloissa.
ECO-toiminto: ECO-toiminnon käyttö pienentää energian kulutusta alentamalla imumoottorin virranottoa. Samalla koneen 
melutaso alenee, mikä mah-dollistaa koneen käytön alhaista melutasoa vaativissa tiloissa
TASKI IntelliDose: IntelliDose on automaattinen käyttöliuosjärjestelmä, joka estää yliannostelun, varmistaa tasaisen 
pesutuloksen ja yksinkertaistaa koneen käyttöä.
START/STOP -toiminto: Kaikki käyttämäsi pesuohjelma-asetukset, pesuliuoksen määrä, harjapaine, ECO-toiminto jne. tallentuvat 
automaattisesti tästä painikkeesta, kun lopetat työskentelyn. Kun samaa painiketta painetaan uudelleen työtä aloitettaessa, 
pesuohjelmasi käynnistyy välittömästi.

Varusteet Tuotenumero Varusteet Tuotenumero

Vetoalusta 17” / 43 cm 7517858 Akkusarja 24 V / 330 Ah 1212486

Pesuharja 17” / 43 cm 7517859 Varoitusvilkku 4128992

Pesuharja, pehmeä 17” / 43 cm 7517860 Ajovalo 7518420

Pesuharja, kova 17” / 43 cm 7517861 Tyhjennysletku 7519046

TASKI IntelliDose swingo 4000 7518212 Rungon törmäyssuoja 7518423

Latauslaite 24 V / 40 Ah 7519507 Turvakaari* 7518424

Akku 6 V / 240 Ah, tarvitaan 4 kpl 7518215 *Asennus vain rungon törmäysuojan kanssa 7518423
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