
TASKI® swingo® 755 E

Autolavadora elétrica para limpeza de pavimentos
Características principais
• Desempenho de limpeza imbatível
• Maior produtividade e manobrabilidade
• Excelente ergonomia
• Simplicidade e fácil manutenção

Desempenho de limpeza imbatível
Uma escova de design patenteado acompanha o perfil do 
pavimento com uma pressão constante ao longo de toda a largura 
de trabalho.
O resultado é uma excelente remoção da sujidade. O rodo em forma 
de V permite excelentes resultados de secagem devido ao conceito 
de 3 rodas castor. O rodo possui lamelas especiais e um esquema
de sucção direta que permitem a recolha de pequenos resíduos
(ex.: beatas) sem entupimentos.

Produtividade e manobrabilidade
Uma maior capacidade do tanque resulta em menos paragens
para enchimento, aumentando em consequência a produtividade. 
O sistema de eixo duplo garante um fácil manuseamento e permite 
uma excelente manobrabilidade em áreas limitadas, bem como 
uma grande facilidade de transporte.

Excelente ergonomia
A pega ergonómica agrada a todos os operadores. Todas as funções 
da máquina podem ser acionadas a partir da posição de trabalho. 
Painel intuitivo exige um mínimo de formação e mostra todas as 
informações necessárias.

Simplicidade e fácil manutenção
Pontos de manutenção com códigos de cores aumentam a 
eficiência e reduzem a necessidade de formação. O número 
reduzido de peças com manutenção e a facilidade de acesso tornam 
a máquina extremamente ‘fácil de assistir’.
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Dados técnicos

Performance teórica 1290 m²/h Dimensões (CxLxA) 116 x 47.5 x 119.5 cm

Largura de trabalho 43 cm Sistema de escova 1 x 43 cm

Comprimento do rodo 69 cm Pressão da escova 30 kg

Tanque de solução (nominal) 50 L Velocidade de trabalho 3 km/h

Tanque de recuperação (nominal) 50 L Comprimento do cabo 25 m

Consumo nominal 1500 W Nível de ruído 69 dB(A)

Voltagem 120 V / 60 Hz 
230-240 V / 50 Hz

Classe de proteção I

Peso pronta a funcionar 130 kg Homologações CE

Modelo Código

TASKI swingo 755 E 7516838

Acessórios/Peças adicionais Código

Prato porta discos arpão 43 cm 7510829

Escova de lavagem standard 43 cm 8504750

Escova de lavagem cimento 43 cm 8504800

Escova abrasiva 43 cm 8504780


