
TASKI swingo 250μicro je průlomovou inovací v oblasti čištění podlahy. 250μicro je skvělou
náhradou za klasické mopování. S vlastnostmi podlahového automatu dosáhnete mnohem lepšího
výkonu mnohem snáz, rychleji a pohodlněji. Nyní může mít profesionálně vyčištěnou podlahu
opravdu každý.

Klíčové vlastnosti a výhody

• Více odstraněných nečistot v jediném kroku

• Viditelně čistší podlaha díky vyššímu přítlaku kartáče / mopu

• Bezpečná chůze po suché podlaze díky dokonalému odsátí vody z povrchu

• Rychlé výsledky a méně práce znamenají nižší náklady na úklid

• Výrazně nižší spotřeba vody a chemie

• Bezpečnější a ergonomičtější vybavení snižuje námahu a únavu

• Výkonné baterie a nová technologie motoru pro lepší výkon a nižší investiční náklady

Efektivnější výsledky čištění
Podlahové automaty TASKI odstraní až 5x vice nečistot než běžné mopy. Díky vyššímu přítlaku a
dokonalému odsávání vody z podlahy dosáhnete viditelně čistší podlahy než při mopování.

Vyšší přítlak
Se strojem dosáhnete 10 x vyššího přítlaku, než s mopem, tzn. že mechanické čištění je daleko
účinnější pro odstranění nečistot než manuální čištění. Výkonný digitální motor zajistí odstranění i
těch nejúpornějších nečistot rychle a najednou. S Twister padem jsou výsledky ještě lepší a
dlouhodobější, dokonce můžete obnovit vzhled starší zašlé podlahy.

Účinnější sběr vody
Dokonce i ty nejlepší mopovací systémy zanechávají velmi vysokou hladinu zůstatkové vody na
podlaze. Mokrá podlaha znamená vysoké riziko uklouznutí a pádů. Vysoce výkonný digitální sací
motor zajistí, že víc než 65% znečištěné vody se znovu recykluje. Mírné zakřivení stěrky stroje
250μicro zajišťuje bezpečné centrální odsávání vody z povrchu podlahy, která je okamžitě čistá,
suchá a bezpečná.

Nižší náklady na úklid
Vytírání podlah je co se týče času a práce celkem náročná metoda. Pokud 80% celkových nákladů
tvoří práce, použití TASKI swingo 250μicro šetří nejen čas, ale i Vaše peníze.

Nižší spotřeba vody a chemie
TASKI swingo 250μicro umí velmi efektivně hospodařit s vodou a ušetří až 6500 litrů roztoku, tzn. i
chemie za rok. To znamená snížení spotřeby vody o 80% oproti vytírání s mopem. TASKI swingo
250μicro není jen o efektivitě, ale také o řešení, které je šetrnější k přírodě.
Bezpečnější a snazší manipulace
Bezpečná parkovací pozice, nízká hmotnost a pohodlná manipulace při transportu přispívají k tomu,
že je swingo 250μicro velmi jednoduché na používání. Ke kartáčům a stěrce se není nutno ohýbat,
obsluhují se nožní pákou. Parkovací pozici umožňuje nechat stroj bezpečně stát, když ho
nepotřebujete.
Kvalitní výkonná baterie a nejnovější technologie motoru
Díky dvěma 80 minutovým bateriím a jen hodinovému nabíjení se nyní stává nepřetržitý úklid
realitou. Li-Ion baterie má kapacitu 2500 cyklů a v kombinaci s nejnovějším bezúdržbovým digitálním
motorem Vám vydrží déle, čímž výrazně snížíte celkové investiční náklady (TCO).



TASKI swingo 250μicro Technická specifikace
Produktivita  1 320 m2/hod
Pracovní šířka 44 cm
Šírka stěrky 52 cm 
Objem nádrže na roztok 2,2 litra
Objem nádrže na špinavou vodu 3 litre
Průtok 70-330 ml/min.
Plošné pokrytí na 1 nádrž (max) 682 m2
Kapacita baterie/autonomie jedné baterie 60-80 min.
Kapacita baterie/autonomie dvou baterií  160 min.
Doba nabíjení na 80% kapacity baterie 60 min.
Doba nabíjení na 100% kapacity baterie 120 min.
Plošné pokrytí na jedno nabití 2150 m2 
Nominální spotřeba 500 W
Napětí 37 V
Rychlost otáček  140 otáček
Přítlak padu 20,1 g/cm2
Hmotnost stroje (bez baterie)  21 kg
Hmotnost stroje připraveného k použití (s bateriemi a vodou) 25 kg
Rozměry (D x Š x V) 450 x 520 x 1200 mm
Hlučnost   ≤68.5 db (A)
Úroveň vibrací HAV ≤2.5 m/s2
Schválení IPX3

Model SKU
TASKI swingo 250μicro 7524889
NX Li-Ion baterie (objednejte 2 ks) 7524891
(stroj se dodává s nabíječkou, stěrkou a 2 kartáči) 

Dodatečné a náhradní příslušenství SKU
NX Nabíječka (dodávaná se strojem) 7524892
Kartáče (2ks dodávané se strojem) 7524893
Unašeč padů 7524894
Twister zelený pad 225mm 912355
Pad červený 225mm 7524895
Pad zelený 225mm 7524898
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