
TASKI® 
swingo 
150 B Li-Ion

Compacte batterij-aangedreven  
schrobzuigmachine voor flexibel gebruik

Belangrijkste eigenschappen
 • Zeer flexibel dankzij verwisselbare Li-Ion batterij
 • Eenvoudige reiniging van kleinere ruimtes
 • Perfect reinigingsresultaat en direct droge vloeren
 • Gemakkelijk op te bergen

Zeer flexibel dankzij verwisselbare Li-Ion batterij
Deze batterij-aangedreven compacte schrobzuigmachine is speciaal 
ontworpen voor flexibel gebruik en is uitermate geschikt voor reiniging 
en spot cleaning van kleine openbare ruimtes, toiletten, kleine winkels en 
restaurants. De batterijen gaan 20 minuten mee en kunnen eenvoudige 
worden vervangen door de gebruiker, wat zorgt voor een ongelimiteerde 
batterijautonomie. De vloer is na gebruik schoon en direct droog, 
waardoor risico op uitglijden op een natte vloer of struikelen over de 
kabel beperkt wordt. 
Li-Ion technologie staat spoedige oplading toe, net als tussentijds opladen 
waardoor de flexibiliteit van het gebruik van de machine significant  
wordt verhoogd.

Eenvoudige reiniging van kleinere ruimtes
Dankzij de unieke lage borstelunit, is de TASKI swingo 150 B Li-Ion in staat 
om snel en makkelijk onder meubels te reinigen. De lichtgewicht machine 
kan eenvoudig worden vervoerd, waar meer conventionele automatische 
schrobzuigmachines simpelweg te zwaar zijn. Aan de andere kant voldoet 
handmatige reiniging niet aan de vereiste hygiënestandaarden.

Perfect reinigingsresultaat en direct droge vloeren
De hoog mechanische schrobcapaciteit en een tien keer hogere druk dan 
handmatige reiniging, verzekeren het beste reinigingsresultaat. 
De toonaangevende zuigunit resulteert in perfect droge vloeren - in 
beide richtingen. Gereinigde oppervlakken kunnen direct weer in gebruik 
worden genomen en de veiligheid wordt verbeterd door het risico op 
uitglijden te beperken. 

Gemakkelijk op te bergen
Vanwege de compacte afmeting is de TASKI swingo 150 B Li-
Ion eenvoudig op te bergen. De ergonomische handles maken het 
gemakkelijk de machine bijvoorbeeld een trap op te tillen.
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 Technische gegevens

Werkbreedte 33.5 cm Machine gewicht (zonder batterij) 11.9 kg

Zuigbreedte 35.5 cm Machine gewicht (met batterij) 13.1 kg

Schoonwatertank  2.6 liter Afmetingen machine (LxBxH) 43 x 38 x 112 cm

Vuilwatertank 2.9 liter Geluidsniveau 74 dB(A)

Nominaal verbruik 520 W Batterij-autonomie 20 minuten

Voltage 36 V Oplaadtijd 1.5 uur

Nominaal verbruik 1,700 rpm

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Model Artikelnummer

TASKI swingo 150 B Li-Ion 7524165 

Accessoires Artikelnummer

TASKI Li-Ion batterij 36V 6Ah 7524166

TASKI oplaadset swingo 150 7524168

Cylindrische borstel standaard 7516236

Cylindrische borstel hard 7516237

Zuigmond verwisselset 7517663

Eigenschappen

Geïntegreerde tank: Zowel de schoon- als de vuilwatertank zijn geïntegreerd in één unieke tank. De tank kan eenvoudig verwijderd worden 
om het water af te voeren of juist bij te vullen. Dankzij de wijde opening kan de tank eenvoudig worden gereinigd. De tank bevat een 
doseersteun om het product makkelijk te kunnen doseren. 

Duurzame oplossingen: Vergeleken bij de emmermethode verbruikt de TASKI swingo 150 B Li-Ion 50% minder water en chemische 
reinigingsmiddelen. De machine kan 100% worden gerecycled.

Voor professioneel gebruik: De TASKI swingo 150 B Li-Ion is zo ontworpen dat hij betrouwbaar is in gebruik. Het chassis, gemaakt van 
stevig ABS, is duurzaam en sterk.

Eenvoudig onderhoud: De borstel kan worden vervangen zonder gebruik van gereedschap, wat de stilstandtijd en  
onderhoudskosten vermindert.

TASKI® swingo 150 B Li-Ion


