
Nu kan alle opnå 
et professionelt 
gulvrengøringsresultat. 

swingo
250 µicro



swingo 250μicro giver et rengøringsresultat som en gulvvaskemaskine og er 
samtidig let og enkel at arbejde med.
Nu kan alle opnå et professionelt gulvrengøringsresultat.

Forøg dine kunders oplevelse
Dine gæster eller patienter tager konstant beslutninger baseret 
på deres vurderinger. Beskidte gulve er typisk en indikation på 
dårlige standarder, højere sikkerhedsrisici og høj risiko for en 
dårlig oplevelse. Mekanisk rengøring af dine gulve vil give synligt 
renere gulve.
Du arbejder hårdt på at skabe en mindeværdig oplevelse for 
dine gæster eller patienter. Det første indtryk tæller - skift til 
mekanisk gulvrengøring med den nye swingo 250μicro. Det vil 
ændre udseendet på dine gulve og dine gæster eller patienter vil 
bemærke det. 
Inden for sundhedssektoren værdsætter patienter, beboere 
og gæster, rene og hygiejniske omgivelser. Dine patienter og 
beboere vil virkelig bemærke forskellen og få dem til at føle sig 
trygge og sikre.

Beskyt din forretning
Risikoen for kvæstelser ved fald og sundhedsrisikoen ved 
infektioner er alvorlig. Hygiejnestandarder der ikke overholdes 
og dårlige audits er advarselstegn på ringe eller ingen 
infektionskontrol. Uhygiejniske mopper og spande kan udgøre en 
hygiejnerisiko, især fra kontaminerede mopper. Det er en velkendt 
kendsgerning, at specielt rengøring med 1-spandsmetoden kan 
skabe krydskontaminering når brugsopløsningen bliver fyldt med 
snavs og mikroorganismer. Hvis mopperne ikke vaskes grundigt 
ved høj temperatur eller bortskaffes, kan mikroorganismerne 
hurtigt formere sig. Dårlig lugt fra mopper er et tydeligt tegn på  
en hygiejnerisiko.
Stoltheden over din forretning og dens omdømme betyder 
alt. En overkørsel med swingo 250μicro gør det nemmere at 
opretholde pletfrie gæstetoiletter og sikre, rene køkken- og 
tilberedningsområder, der består enhver audit. 
Det er tid til at smide moppen væk.

Beskyt mennesker og oprethold  
sikkerheden
Du ønsker at beskytte dine kunder, gæster og patienter samt din 
forretning. TASKI gulvvaskemaskiner fjerner op til 65% mere vand 
end manuel gulvvask med en mop. 
Gulve som efterlades våde, bliver hurtigere snavset igen og øger 
også risikoen for faldulykker. Den ultrakompakte swingo 250μicro 
rengører effektivt, hurtigt og sikkert for at give dig den højeste 
hygiejnestandard. Mindre snavs = færre bakterier.
Mindre vand = tørre, sikrere gulve, der er rene i længere tid.
Maskinens sikre parkeringsposition betyder, at møbler og udstyr 
kan flyttes uden risiko for at maskinen vælter.
Intet kabel at bekymre sig om betyder, at du kan rengøre når som 
helst. Det er tid til at smide moppen væk.



swingo 250μicro er en glimrende erstatning for mopning og leverer fremragende 
resultater med overlegen ergonomi og sikkerhed

Mere effektive rengøringsresultater
TASKI gulvvaskemaskiner fjerner op til 5 gange mere snavs end en moppe. En 
kombination af øget rengøringstryk og overlegen opsugning betyder, at gulvene er synligt 
renere.

Overlegen rengøringstryk
Op til 10 gange højere rengøringstryk betyder, at mekanisk rengøring er langt bedre 
end manuel rengøring. Kraftfulde og effektive digitale motorer sikrer, at swingo 250μicro 
hurtigt fjerner stædig snavs ved én overkøring. Twister rondeller kan forbedre resultaterne 
yderligere og endda genoprette forsømte gulve. 

Enestående vandopsugning
Selv de bedste vådmop systemer efterlader en vis mængde vand på gulvet. Våde gulve 
betyder stor risiko for faldulykker. En kraftig digital sugemotor sikrer, at op til 65% mere 
snavset vand opsamles, hvilket efterlader gulve sikre, rene og tørre.

Reduktion i rengøringsomkostninger
Rengøring i en arbejdsgang betyder hurtigere rengøring. Med lønomkostninger som 
udgører 80% af de samlede rengøringsomkostninger, kan swingo 250μicro reducere de 
samlede rengøringsomkostninger med op til 70%. 

Reduktion af vand- og kemikalieforbrug
Swingo 250μicros super effektive vandudlægningssystem betyder, at op til 6.500 liter 
vand og tilhørende kemikalier spares hvert år ift. en traditionel gulvvask, hvilket er en 
reduktion på 80%. Swingo 250μicro er ikke kun en mere effektiv- men også en mere 
bæredygtig løsning.

Mere sikker og ergonomisk
Fodbetjent børstehoved og sugefod betyder, at brugeren ikke skal bøje sig ned, 
og parkeringsfunktionen betyder, at maskinen kan placeres sikkert. Med sin sikre 
parkeringsposition, lave vægt og nemme transport tilstand, er swingo 250μicro enkel  
at bruge.
Rengør hurtigere og smartere, ikke hårdere.



swingo 250μicro er den bedste løsning. Det er tid til at smide moppen væk … for altid

Enkel og  
intuitiv

Ergonomisk og 
komfortabel

Let og  
hygiejnisk

Kraftfuld og  
højtydende

Effektiv og  
styrbar

Enkelt og intuitivt 
instrumentbræt.
Batteriindikator, tænd/
sluk, sug tænd/sluk, 
vand tænd/sluk.

Højdejusterbar køre-
håndtag giver en god 
komfort og kontrol 
samt er ergonomisk i 
brug. 

Vandbeholderne er 
nemme at tage af, fyl-
de og tømme. Nemme 
at rengøre og holde 
hygiejniske rene.

Kraftfuld lithium Li-
ion batteri med lang 
ydeevne, hurtig oplad-
ning og lang levetid.

Lave omdrejninger 
og et godt børste-
tryk fjerner effektivt 
snavset.

Effektiv og 
bæredygtig

Smidig og sikker Nem at bruge Stabil og  
brugervenlig

Fleksibel og 
enkel

Justerbar vanddoser-
ing. Rengører flere m2 
med mindre vand. 

Hvis maskinen ved et 
uheld rammer noget, 
beskytter et blødt 
skjold lister og  
inventar.

Fodbetjent børste-
hoved og sugefod.
Intet behov for at bøje 
sig ned.

En smart 
parkeringsfunktion 
gør det muligt at 
parkere maskinen 
opretstående. Intet 
behov for at bøje sig 
ned. 

Børster eller rondeller 
giver fuld fleksibilitet. 
Twister rondeller kan 
også anvendes og 
giver et enestående 
resultat



Fjerner hurtigt mere snavs og vand. Renere og mere sikre gulve.

3 L  
snavsvandstank 
med klart låg og 

kugleflyder

Nem at fylde 2,2 L 
rentvandstank

Blødt  
beskyttelsesskjold

140 effektive  
omdrejninger og  

højt børstetryk

Justerbar  
vanddosering. 
Op til 682 m2/

vandtank

2 x 80 min.  
batterier.  

Opladningstid  
1 time

Fodbetjent 
børstehoved og 
sugefod

Effektiv sugefod 
med 2 sidehjul 
og 3 gulvhjul 

Orange  
parkeringsknap 
for sikker  
parkering

Venstre og højre 
kontrolknapper

Orange  
parkeringsknap

Gul start  
knap

Sug  
(tænd/sluk)

Batteriindikator

Håndtag for 
højdejustering

Vand  
(tænd/sluk)



Tekniske data
Teoretisk arbejdsydelse 1320 m2/time
Arbejdsbredde 44 cm
Rentvandstank 2,2 L
Snavsvandstank 3 L
Batterikapacitet ved 1 batteri   60-80 min
Opladningstid af batteri til 80%   1 time
Maskinvægt med vand og batteri 25 kg
Børstetryk 20,1 g/cm2

Børste omdrejninger   140 omdr/min.
Arbejdsareal pr. tank (max.)   682 m2

Arbejdsareal pr. batteri  2150 m²

Varenr. Model
SH7524889 TASKI swingo 250μicro Start sæt

For yderligere information, se TASKI.com

Maskinen leveres komplet med 2 batterier, lader og 2 børster

swingo 250μicro



Notater



Uanset hvilken branche du  
arbejder i, er swingo 250μicro  
din løsning til gulvrengøring.
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