
swingo® 150

Ultra compacte schrobzuigmachine

TASKI swingo 150E biedt u:
• Eenvoudige en ergonomische bediening
• Gemakkelijke reiniging in drukbezette ruimtes
• Perfecte reinigingsresultaten met droge vloeren
• Compacte opslag

Eenvoudige en ergonomische bediening
Het functionele design is vergelijkbaar met de conventionele 
borstelstofzuigers, de machine kan op dezelfde manier eenvoudig 
en gemakkelijk gebruikt worden. De voorbereidingstijd voor reiniging 
bedraagt minder dan 60 seconden. Met een laag gewicht van 10,7 
kg in totaal en, met een volle watertank, slechts 1,3 kg gewicht aan 
het handvat, kan de machine eenvoudig in iedere richting gebruikt 
worden.

Gemakkelijke reiniging in druk bezette ruimtes
Met de zéér geringe basishoogte van slechts 14cm wordt het 
mogelijk gemaakt snel en makkelijk onder lage meubelen 
en obstakels te reinigen. De machine kan gebruikt worden 
in restaurants, keukens, tankstations en winkels waar een 
conventionele schrobzuigmachine eenvoudig te groot is en waar 
handmatige reinigingsmethoden niet het gewenste hygiënische 
resultaat oplevert.

Beste reinigingsresultaten met onmiddellijk droge vloeren
Een borstelsnelheid van 1.800 t.p.m. en een borsteldruk die 10 
maal hoger ligt dan handmatige reiniging verzekeren de beste 
reinigingsresultaten.
De toonaangevende zuigeenheid verzekert u van uitstekende 
droogresultaten.
Hierdoor kunnen gereinigde oppervlakken onmiddellijk weer belopen 
worden doordat het gevaar op uitglijden geminimaliseerd wordt.

Compacte opslag
Door de zeer compacte afmetingen is de machine makkelijk op te 
bergen. Het comfortabele handvat maakt het optillen over trappen 
of transport met de auto gemakkelijk.
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Technische gegevens

Werkbreedte 33.5 cm Gewicht aan handvat 1,3 kg

Zuigbreedte 35.5 cm Afmetingen (L x B x H) 430x380x1120 mm

Schoonwatertank 2.6 L Kabellengte 10 m

Vuilwatertank 2.9 L Geluidsniveau 74 db(A)

Nominaal vermogen 1100 W Spatwaterbeveiliging IPX 4

Voltage 230 V / 50 Hz Elektrische beschermingsklasse II

Borstelsnelheid 1,700 rpm Goedkeuringen CE

Machine gewicht (leeg) 11,7 kg

Model Artikelnummer

TASKI swingo 150 7516209

Accessoires Artikelnummer

Cilindrische borstel: normaal 7516236

Cilindrische borstel: hard 7516237

Vervangende zuigmondkit 7517663

Eigenschappen

Geïntegreerde tank: Zowel de schoon- als de vuilwatertank zijn geïntegreerd in één watercontainer. De verwijderbare tank kan
eenvoudig uitgenomen worden voor het legen of hervullen. Vanwege de grote opening kan de tank makkelijk gereinigd worden.
De tank beschikt ook over een doseerhulp voor een correcte reinigingsoplossing.
Duurzame oplossingen: In vergelijking tot reiniging met een mopemmer verbruikt de TASKI swingo 150E tot 50% minder water 
en chemie. De machine kan 100% worden gerecycled.
Voor professioneel gebruik: .De TASKI swingo 150E is ontwikkeld voor duurzaam gebruik. Het chassis is gemaakt uit kwalitatief
hoogwaardig en robuust ABS.
Gemakkelijk onderhoud: De borstel en de meeste delen kunnen zonder gereedschap snel en eenvoudig verwisseld worden. Dit
resulteert in lage servicekosten en efficiënt gebruik. 


