
Autolavadoras automáticas ultracompactas
Características principais
• Acessibilidade em áreas confinadas
• Excelente eficácia na limpeza e secagem
• Segurança e simplicidade
• Fiabilidade e robustez

Acessibilidade em áreas confinadas
Devido à grande leveza do corpo da máquina e da pega dobrável 
para trás, a máquina pode chegar a zonas por baixo de obstáculos, 
como mesas ou prateleiras. A escova cilíndrica lateralmente 
protegida permite uma limpeza muito perto de rodapés e acesso 
a cantos. A lamela de limpeza na parte frontal da escova ajuda 
à remoção da solução de limpeza mesmo quando a máquina se 
movimenta para trás.

Excelente eficácia na limpeza e secagem
Comparada com uma limpeza manual, a máquina oferece níveis 
de higiene muito mais elevados e melhora o aspeto do pavimento 
bem como a consistência dos resultados. Isso resulta da forte ação 
do rolo e do formato inovador do rodo em V, que garante excelentes 
resultados de secagem, mesmo em pavimentos considerados 
difíceis como, cerâmica com juntas profundas e pavimentos 
desnivelados ou estruturados.

Segurança e simplicidade
Devido aos resultados perfeitos que o sistema proporciona, o risco 
de escorregar/cair causado por pavimentos molhados reduz-se ao 
mínimo, tornando a TASKI swingo 350 na solução perfeita para 
operações durante o dia, mesmo em áreas de elevado tráfego. 
A pega de design ergonómico, ajustável em altura e com proteção 
das mãos permite uma utilização segura e confortável da máquina.

Fiabilidade e robustez
A máquina é muito robusta e durável e pode efectuar mesmo as 
tarefas de limpeza mais difíceis, sendo uma das máquinas mais 
fiáveis deste tipo atualmente no mercado.

swingo® 350 B & 350 E



Dados técnicos TASKI swingo 350 B TASKI swingo 350 E

Desempenho teórico 140 m²/h 140 m²/h

Largura de trabalho 38 cm 38 cm

Comprimento do rodo 55 cm 55 cm

Tanque de solução/recuperação 10 L / 10 L 10 L / 10 L

Voltagem 24 V 220-240 V / 50-60 Hz

Capacidade das baterias/autonomia 25 Ah / C5 – 45 min N/A

Peso da máquina (pronta a usar) 67 kg 46 kg

Dimensões (C x L x A) 79 x 45 x 43 cm 79 x 45 x 43 cm

Pressão das escovas (máx.) 17 kg 22 kg

Nível de ruído < 70 dB(A) < 70 dB(A)

Comprimento do cabo N/A 25 m

Modelo Código

TASKI swingo 350 B BMS 7516860

TASKI swingo 350 E 7518528

Características adicionais

Unidade da escova e rodo: A escova e o rodo podem ser facilmente removidos para limpeza e podem ser trocados  
sem ferramentas.
BMS – Battery Management System: O carregador de baterias integrado na máquina evita a descarga profunda das baterias 
e monitoriza o processo de carga.
Regulação da água: O fluxo de água pode ser regulado individualmente através dos controlos, de acordo com o grau e tipo 
de sujidade.
Pega: A pega tem formato ergonómico e altura ajustável o que permite uma utilização confortável da máquina e uma limpeza 
com flutuações.

Descrição Código

Escova cilíndrica dura 38 cm 7516864

Escova cilíndrica standard 38 cm 7516863

Bateria 12 V / 25 Ah 7516868

Activepad roll 38 cm (Rolo de contacto) 7818532
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