
TASKI® 
swingo® 955 B

Smidighet möter prestanda

Unika fördelar
 • Smidig med hög prestanda

 • Låg total ägandekostnad

 • Perfekt skurning och uppsugning

 • Enkel både att köra och underhålla

Smidig med hög prestanda
TASKI swingo 955 B är lätt att köra. Tack vare dubbelaxelsystemet kan maskinen 
enkelt vända på stället, vilket gör den lättkörd på mycket trånga eller möblerade 
ytor. 

Borsthuvudet med två borstar erbjuder oslagbar skurförmåga och effektivitet, 
speciellt när det gäller att fånga upp skräp. Borsthuvudet är förskjutet i sidled, 
vilket förenklar städning längs väggar och hyllor.

Låg total ägandekostnad
Tack vare den praktiska storleken, som gör maskinen smidig samt enkel att 
hantera, och den breda arbetsbredden, så sparar man värdefull tid medan man 
städar. Detta tillsammans med den låga brukskostnaden innebär en låg total 
ägandekostnad för dig.

Perfekt skurning och uppsugning
Det patenterade borstsystemet gör att borstarna följer golvets ojämnheter 
med samma borsttryck över hela arbetsbredden, vilket medför utmärkt 
smutsborttagning. Den patenterade V-formade sugskrapan lämnar golvet 
helt torrt. Tack vare det beprövade 3-hjulskonceptet behöver inte sugskrapan 
justeras manuellt.

Enkel både att köra och underhålla
Alla delar som kräver dagligt underhåll är gulmarkerade och lätta att ta bort utan 
verktyg. Instrumentpanelen är självförklarande och visar relevant information. 
Dessa egenskaper säkerställer driftsäkerhet och kräver mycket lite utbildning av 
föraren.



Beskrivning Beskrivning

Teoretisk kapacitet 2475 m2/h Vikt 81 kg

Arbetsbredd 55 cm Vikt körklar maskin 179 kg 

Sugskrapsbredd 80 cm Mått (LxBxH) 118 x 60 x 115 cm 

Renvattentank 40 L Borstsystem 2 x 28 cm

Smutsvattentank 40 L Borsttryck 40 kg

Strömförbrukning 1500 W Bredd (utan sugskrapa) 58 cm

Spänning 24 V Hastighet 4.5 km/h 

Batterikapacitet 76 Ah Ljudnivå <64 (<60) dB(A)

Drifttid 2 hours

Teknisk data

TASKI® swingo® 955 B

Modell Artikelnummer

TASKI swingo 955 B Power BMS EURO 7523531

Tillbehör Artikelnummer

Batterier 76 Ah/12V (2 st åtgår) 7520152 

Rondellhållare 28 cm (2 st åtgår) 7510634

Skurborste nylon std 28 cm (2 st åtgår) 7519395 

Skurborste mjuk 28 cm (2 st åtgår) 7510632

TASKI IntelliDose swingo 955 7517125

IntelliTrail 7523390

Fyllningsslang 8502830
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