
TASKI® swingo 755 B 
Schrobzuigmachine op accu’s voor het
reinigen van vloeren

UK Master Version
Translations to be made below

TASKI swingo 755B biedt u:
`` Wendbaarheid en hoge prestaties
`` Uitstekende reinigings- en droogresultaten
`` Duurzaamheid en robuustheid
`` Eenvoud en gemak in onderhoud

Uitstekende combinatie: wendbaar met grootse prestaties
De TASKI swingo 755B is zeer eenvoudig te bedienen en levert maximale 
wendbaarheid voor gebruik in druk bezette ruimtes. De dubbele as maakt 
het mogelijk om letterlijk op de plaats te draaien en zo uitstekend te kunnen 
manoeuvreren. De tankinhoud van 40 liter water in combinatie met het 
gepatenteerde waterbesparingsysteem IntelliFlow verhoogt de productiviteit 
radicaal en vermindert het aantal tijdrovende tankvulbeurten tijdens de 
reinigingstaak.

Uitstekende reinigings- en droogresultaten
Het gepatenteerde borstelsysteem volgt de structuur van de vloer en zorgt 
voor een vrijwel gelijke borsteldruk over de volle werkbreedte en staat garant 
voor een uitstekende vuilopname. De nieuwe, eveneens gepatenteerde, 
V-vorm zuigmond heeft een perfecte wateropname. Door het gebruik van drie 
rollerwieltjes vindt de zuigmond altijd de juiste afstelling op de vloer en is het 
droogresultaat subliem.

Duurzaamheid en robuustheid
Het gebruik van duurzame materialen en kwaliteitsonderdelen met een lange 
levensduur verhogen de operationele inzetbaarheid van de machine en zorgen 
ervoor dat de service- en onderhoudskosten tot een minimum beperkt worden.

Eenvoud en gemak in onderhoud
Alle delen die dagelijks onderhoud nodig hebben zijn geel gecodeerd en 
kunnen zonder gereedschap eenvoudig verwijderd worden. De bediening 
is eenvoudig met een minimale behoefte aan instructies. information. These 
features allow trouble-free operation and require minimum operator training.
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TASKI swingo 755 B

Accessoires Artikelnummer

Meeneemschijf 43 cm 7510829

Schrobborstel 43 cm: standaard 8504750

Schrobborstel 43 cm: gewassen grind / sportvloeren 8504800

Schrobborstel 43 cm: intensief 8504780

Polyurethaan aandrijfwiel, bruin (grip) 4122528 (optioneel, alleen voor Power model)

Set van 2 polyurethaan aandrijfwielen, groen (supergrip) 4123154 (optioneel, alleen voor Power model)

Polyurethan zwenkwiel 100mm 4122527 (optioneel, geluidsreductie)

Zuigstrips voor 4122528

Zuigstrips achter 4122529

TASKI swingo 755 B

Model Economy BMS Power BMS

7516825 7516826

Battery Management System (BMS) X X

Aandrijving wielen (WD+IntelliFlow) X

Technische gegevens

Theoretische prestaties  
(Economie / Power)

1290 / 1935 m2/h

Werkbreedte 43 cm

Zuigbreedte 69 cm

Schoonwatertank 40 l

Vuilwatertank 40 l

Nominaal verbruik 900 W

Voltage 24 V

Accu capaciteit 76 Ah/C5

Autonomie accu’s 2 h

Machinegewicht (gebruiksklaar)  155/160 kg

Afmetingen (L x B x H) 1 160x475x1195mm

Draaicirkel 1.12 m

Borstelsysteem 1 x 43 cm

Borsteldruk (met/zonder  
wielaandrijving)

 40/43 kg

Werksnelheid 3.0 /4.5 km/h

Kabellengte van geïntegreerde 
lader

3.0 m

Geluidsniveau 58 dB(A)

Elektrische beveiligingsklasse 
(BMS / niet BMS)

I/III

Goedkeuringen CE/CB Test cert./ÖVE

Eigenschappen

Eigenschappen BMS (Battery Management System): Ide ingebouwde acculader voorkomt dat de accu volledig ontlaadt en 
controleert daarbij  
nauwkeurig het oplaadproces. Resultaat: langere levensduur van uw accu’s.

WD (Wheel Drive): de variabele rijsnelheid naar voren (tot 4,5 km/uur) en naar achteren (tot 2,5 km/uur) staat garant voor ergono-
misch en ontspannen werken, terwijl de prestaties toenemen ten opzichte van niet-aangedreven machines.

IntelliFlow: met het gepatenteerde IntelliFlow-systeem wordt precies de juiste hoeveelheid oplossing op de vloer aangebracht, 
afhankelijk van de rijsnelheid van de machine. Hoe langzamer de machine gaat (bijv. in hoeken) hoe minder oplossing. Dus nooit meer 
natte (gladde) plekken in bochten en hoeken. Het IntelliFlow-systeem zorgt voor een besparing van 30 tot 50% op chemie en een sterk 
toegenomen productiviteit ten opzichte van normale machines.
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