
swingo 250µicro 
A TASKI swingo 250μicro é representa um verdadeiro avanço na excelência da limpeza 
de pavimentos. A TASKI swingo 250μicro é uma brilhante substituta do método tradicional, 
proporcionando o desempenho de uma autolavadora com a conveniência, facilidade  
e simplicidade de uma mopa. Agora todos podem obter um resultado de limpeza  
de pavimentos profissional.
Vantagens e Benefícios
• Mais sujidade removida com apenas uma passagem
• Maior pressão de limpeza para pavimentos visivelmente mais limpos
• Maior capacidade de recuperação de água para pavimentos mais seguros
• Menos mão de obra necessária para custos de limpeza mais reduzidos
• Menos água e produtos químicos utilizados para garantir maior sustentabilidade
• Mais segura e ergonómica para reduzir o esforço e a fadiga
• Bateria potente e robusta e tecnologia de motor para melhor desempenho e reduzido 

custo total de propriedade
Resultados de Limpeza mais Eficazes 
As autolavadoras TASKI removem até 5 vezes mais sujidade do que a limpeza com mopas.  
A combinação de elevada pressão de limpeza com uma recuperação de água superior, 
proporciona pavimentos visivelmente mais limpos e seguros em comparação com pavimentos 
limpos manualmente. 
Pressão de Limpeza Superior
Com uma pressão de limpeza de até 10 vezes significa que a limpeza mecânica é muito mais 
eficaz do que a limpeza manual. O motor potente e eficiente garante que a swingo 250μicro 
remove facilmente sujidade mais difícil em apenas uma passagem. A utilização de discos 
Twister pode melhorar ainda mais os resultados e pode até ajudar a restaurar pisos  
mais negligenciados.
Recolha de Água Superior
Mesmo os melhores sistemas de mopas deixam um nível inseguro de resíduos de água  
no pavimento após a limpeza. Pavimentos molhados significam maior risco de quedas.  
O potente motor de aspiração da nova swingo 250μicro garante a recuperação de até mais 
65% de água. A curvatura do rodo garante que a água é canalizada centralmente e aspirada 
com eficiência, deixando os pavimentos seguros, limpos e secos.
Redução nos Custos de Limpeza
Lavar o chão pelo método tradicional de mopa pode ser muito cansativo e trabalhoso. O peso 
da mão de obra pode ser superior a 80% dos custos totais de limpeza, mas com a economia 
de tempo que a swingo 250μicro proporciona pode reduzir os custos totais da operação 
significativamente.
Menos consumo de água e de produtos químicos
A distribuição de água super eficiente da swingo 250μicro permite que cerca de 6,500L  
de água e produtos químicos associados sejam poupados a cada ano. Isso significa  
uma redução de 80% em comparação com o método tradicional de limpeza. A nova  
swingo 250μicro não é apenas uma resposta mais eficiente, é também uma solução  
mais sustentável.
Mais Ergonómica e Segura
Com uma posição que permite um estacionamento seguro, fácil de manusear por ser pouco 
pesada e com um modo de transporte conveniente, a swingo 250μicro é muito simples de 
usar. Mais segura para o utilizador – com escova operada com o pé e alavancas do rodo,  
não existe necessidade do operador se dobrar. O modo de estacionamento significa que  
a máquina pode ser posicionada com segurança se não houver supervisão.
Bateria Potente e Robusta e Tecnologia de Motor
Com 2 baterias de 80 minutos cada e apenas 1 hora de recarga, a limpeza contínua é agora  
uma realidade. A tecnologia das baterias NX-Li-Ion oferece 2500 ciclos, combinada com  
os mais recentes motores digitais sem manutenção, a swingo 250μicro vai durar mais e terá 
um custo total de propriedade mais baixo.



swingo 250µicro 

TASKI swingo 250µicro Dados Técnicos
Produtividade (m2/h) 1320
Largura de trabalho (cm) 44
Largura do rodo (cm) 52
Tanque de solução (L) 2,2
Tanque de recuperação (L)  3
Fluxo de solução (ml/min) 70 - 330
Desempenho (m2) por tanque (máx.) 682
Capacidade da bateria/Autonomia de 1 bateria (min) 60-80
Capacidade da bateria/Autonomia de 2 baterias (min)  160
Tempo de carregamento (h)  1 (80%)
Tempo de carregamento (h)  2 (100%)
Desempenho por carga (m2)  2150
Consumo nominal (Watts)  500
Voltagem (V)  37v
Velocidade de rotação da escova (RPM)  140
Pressão das escovas (g/cm2)  20.10
Peso da máquina vazia sem baterias (Kg)  21 
Peso da máquina vazia com baterias e água (Kg)  25
Dimensões (C x L x A) 450 x 520 x 1200 mm
Nível de ruído (dB(A))  ≤68.5
Nível de vibração (m/s2) HAV ≤2.5
Homologações  IPX3

Acessórios SKU
Baterias NX (2 fornecidas com a máquina) 7524891
Carregador NX (1 fornecido com a máquina) 7524892
Escovas (2 fornecidas com a máquina) (2 un) 7524893
Pratos porta discos (2 un) 7524894
Disco TASKI Twister Verde 225mm (2 un) 912355
Disco de limpeza Vermelho 225mm  (5 un) 7524895
Disco de limpeza Verde 225mm  (5 un) 7524898
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 Modelo SKU
TASKI swingo 250μicro Starter Kit SH7524889
(máquina completa com 2 baterias, carregador e 2 escovas)




