
Autolavadora automática a baterias
Características principais
• A dimensão ideal para a melhor performance
• Excelentes resultados de limpeza e secagem
• Simplicidade e fácil manutenção
• Durabilidade e robustez

A dimensão ideal para a melhor performance
O sistema patenteado CSD assegura que há sempre a quantidade correta de 
solução de limpeza no pavimento e conduz a uma poupança significativa de 
água. Esta característica em combinação com o volume do tanque de 60 litros 
aumenta a produtividade e reduz as perdas de tempo para enchimento do 
tanque durante a operação de limpeza. 
O sistema de eixo duplo garante um fácil manuseamento e permite uma 
utilização confortável da máquina.

Excelentes resultados de limpeza e secagem
O design patenteado da escova acompanha o perfil do pavimento e proporciona 
uma pressão uniforme a toda a largura de trabalho. 
As duas escovas com proteção lateral permitem uma limpeza perfeita 
ao longo das peredes e por baixo de estantes/prateleiras. O resultado é uma 
excelente remoção da sujidade e um pavimento com boa aparência. O rodo 
patenteado em forma de V permite uma recolha perfeita da água em todos os 
tipos de pavimentos, mesmo estruturados e com juntas/cerâmica.  As lamelas 
especiais do rodo e uma linha de sucção direta permitem a recolha de pequenos 
resíduos (ex.: beatas) sem entupimento. Devido ao conceito testado de 3 rodas, 
já não é necessário fazer ajustes ao rodo.

Simplicidade e fácil manutenção
Todos os componentes que necessitam de manutenção frequente têm código de 
cor amarela e podem facilmente ser removidos sem ferramentas. O painel 
autoexplicativo necessita de um treino mínimo e indica toda a informação 
exigida. Poucas peças com manutenção e fácil acessibilidade tornam a máquina 
extremamente ‘fácil de assistir’.

Durabilidade e robustez

A utilização de materias de alta tecnologia e componentes de longa duração, 
aumentam a vida útil da máquina ao mesmo tempo que reduzem as assistências 
e os gastos com reparações ao mínimo.
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Modelo Código

TASKI swingo 1255 B Power 7516831

Características adicionais

BMS – Battery Management System (Sistema de Gestão de Baterias): O carregador de baterias integrado na máquina evita a descarga profunda das 
baterias e monitoriza o processo de carga.

WD – Wheel Drive (Tração): A variação da velocidade de de trabalho até 4.5 km/h e a velocidade de inversão até 3 km/h garantem ergonomia, trabalho sem 
esforço, e um aumento da performance por comparação com os modelos sem tração.

IntelliFlow – Cleaning Solution Dosing (Sistema de Controlo de Solução de Limpeza): Com o sistema patenteado IntelliFlow a dose exata da solução 
de limpeza é deixada no pavimento dependendo da velocidade da máquina. Trabalhando mais lentamente (ex. cantos) menos solução é doseada. Como 
resultado não há poças nos cantos, poupa-se 30% a 50% na solução de limpeza, obtendo-se um significativo aumento da produtividade da máquina.

Acessórios / Peças adicionais Código

Prato porta discos arpão 28 cm 7510634

Escova de lavagem standard 28 cm 7510631

Escova de lavagem cimento 28 cm 7510632

Escova de lavagem abrasiva 28 cm 7510633

Mangueira de enchimento água ligação universal 8502830

TASKI IntelliDose para swingo 755 / 855 / 1255 7517125

Dados técnicos

Performance teórica 2475 m2/h Dimensões (C x L x A) 142 x 58 x 117 cm

Largura de trabalho 55 cm Círculo de viragem 1.33 m
Comprimento do rodo 80 cm Sistema de escova 2 x 28 cm
Tanque de solução (nominal) 60 L Pressão da escova 48 kg
Tanque de recuperação (nominal) 60 L Velocidade de limpeza 4.5 km/h

Consumo nominal 1,000 W Comprimento do cabo do 
carregador de baterias integrado 3 m

Voltagem 24 V Nível de ruído 58 dB(A)

Capacidade das baterias 50-76 Ah/C5 Classe de proteção elétrica III

Autonomia das baterias (nominal) Até 3 h  Homologações CE/CB Testes cert.

Peso da máquina pronta a usar 260 kg
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