
Opnå et professionelt rengøringsresultat med swingo 250µicro



 
LILLE OG KOMPAKT MASKINE  
- STORT RENGØRINGSRESULTAT!

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

 
TASKI swingo 250µicro’s effektive mekaniske rengøringsfunktion vil transformere 
udseendet af dine gulve.  Book en demonstration ved din distriktschef eller bliv 
henvist via kundeservice på tlf.: 96 34 13 00.

TASKI swingo 250μicro 



Enkel og 
intuitiv

Ergonomisk 
og komfortabel

Let og 
hygiejnisk

Kraftfuld og 
højtydende

Effektiv og 
styrbar

Enkelt og intiutivt 
instrumentbræt, 
batteriindikator, sug 
tænd/sluk, vand 
tænd /sluk.

Højdejusterbar 
kørehåndtag giver 
god komfort og 
kontrol samt er 
ergonomisk i brug.

Vandbeholderne 
er nemme at tage 
af, fylde og tømme.  
Nemme at rengøre 
og holde hygiejnisk 
rene.

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

Lave omdrejninger 
og et godt 
børstetryk fjerner 
effektivt snavset.

Effektiv og 
bæredygtig

Smidig og 
sikker

Nem at bruge Stabil og 
brugervenlig

Fleksibel og 
enkel

Justerbar 
vanddosering. 
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.
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TASKI swingo 250µicro 
Den fleksible gulvvaskemaskine



Tekniske specifikationer

Ekstra udstyr

Børste bredde 44 cm

Rentvandstank 2,2 ltr.

Snavsvandstank 3 ltr.

Batterikapacitet ved 1 batteri 60-80 min.

Batterikapacitet ved 2 batterier 160 min.

Opladningstid 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 2.150 m²

TASKI Twister Grøn rondel 225 mm - 2 stk.

Rondel grøn 225 mm - 5 stk. 

Rondel rød 225 mm - 5 stk. 

Rondelholder - 2 stk. 

Børste - 2 stk.

Taski swingo 250µicro leveres inkl. 2 x batterier, lader og 2 x børster.

Clean Care
Indkildevej 2C 
9210 Aalborg SØ 
Tlf.: 96 34 13 00

Se mere på www.cleancare.dk eller www.TASKI.com


