
swingo 250µicro 
TASKI swingo 250μicro er et stort gennembrud i at opnå renere gulve. TASKI swingo 250μicro  
er ideel til at erstatte manuel rengøring. Den giver et rengøringsresultat som en gulvvaskemaskine  
og er samtidig let og enkel at arbejde med. Nu kan alle opnå et professionelt gulvrengøringsresultat. 

Egenskaber og fordele

• Mere snavs fjernes med kun een arbejdsgang

• Større rengøringstryk giver synligt rene gulve

• Enestående opsugning giver mere skridsikre gulve

• Hurtigere rengøring giver reduktion i lønomkostningerne

• Reduktion af vand- og kemiforbrug giver en mere bæredygtig rengøring

• Mere sikker og ergonimisk rengøring giver mindre arbejdsbelastning

• Robust og kraftig batteri- og motorteknologi giver bedre ydelse og reducerer TCO

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 nem transport tilstand, er swingo 250μicro enkel at bruge.

Robust og kraftig batteri- og motorteknologi

Med 2 stk 80 minutters batterier og kun 1 time genopladningstid er det muligt, at anvende  
maskinen hele tiden.  
Med NX-Li-Ion batteriteknologien, der giver 2500 cyklusser og de nyeste vedligeholdelsesfrie 
digitale motorer, vil swingo 250μicro holde længere samt have en lavere TCO (Total cost of 
ownership).



swingo 250µicro 

TASKI swingo 250µicro Tekniske data
Teoretisk arbejdsydelse 1320 m2/time
Arbejdsbredde 44 cm
Sugefod bredde  52 cm
Rentvandstank  2,2 L
Snavsvandstank  3 L
Vanddosering 70-330 ml/min.
Arbejdsareal pr. tank (max.)  682 m2

Batterikapacitet ved 1 batteri  60-80 min.
Batterikapacitet ved 2 batterier  160 min.
Opladningstid af batteri til 80%    1 time
Opladningstid af batteri til 100%  2 timer
Arbejdsareal pr. batteri   2150 m2

Nominel effekt  500 W
Nominel spænding  37 V
Børste omdrejninger 140 omdr/min.
Børstetryk        20,1 g/cm2

Maskinvægt uden vand og batteri  21 kg
Maskinvægt med vand og batteri  25 kg
Dimensioner (LxBxH) 450x520x1200 mm
Lydniveau     ≤68,5 dB(A)
Vibrationsniveau HAV ≤2.5 m/s2
Godkendelser   IPX3

Tilbehør / ekstra udstyr Varenummer
NX batteri - 1 stk. 7524891
NX Lader - 1 stk. 7524892
Børste - 2 stk. 7524893
Rondelholder - 2 stk. 7524894
TASKI Twister Grøn rondel 225 mm - 2 stk. 912355
Rød rondel 225 mm - 5 stk. 7524895
Grøn rondel 225 mm - 5 stk. 7524898
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 Model Varenummer
TASKI swingo 250μicro Start sæt SH7524889
(Maskinen leveres komplet med 2 batterier, lader og 2 børster)


