
Autolavadoras automáticas compactas
Características principais
• Versatilidade
• Excelente desempenho
• Segurança e simplicidade
• Fiabilidade e robustez

Versatilidade
Devido à sua dimensão compacta e à pega ergonómica, a 
TASKI swingo 455 pode ser usada numa vasta gama de áreas de 
aplicação. É verdadeiramente versátil para a uitlização em todos os 
tipos de pavimentos duros e em áreas pequenas e congestionadas, 
tipo retalho (lojas), cozinhas, escolas e hospitais, continuando 
a oferecer uma grande largura de trabalho e um tanque com 
ainda maior capacidade. A limpeza junto às paredes e por baixo 
de bancadas é facilmente possível, devido à pega ajustável e ao 
sistema de eixo duplo.

Excelente desempenho
O sistema comprovado da escova garante excelentes resultados, 
porque ao seguir o perfil do pavimento remove eficazmente mais 
sujidade. O novo e patenteado rodo em forma de V garante que 
toda a água é removida do pavimento. Devido ao comprovado 
conceito de 3 rodas, os ajustamento do rodo deixam de ser 
necessários.

Segurança e simplicidade
Manter as coisas simples e confortáveis torna a vida mais fácil 
e a TASKI swingo 455 contribui para o ajudar nisso. Com os seus 
controlos intuitivos e pontos amarelos de manutenção, reduzem a 
necessidade de formação dos operadores e o tempo necessário de 
manutenção. A incorporação de um tanque de recuperação de 
fácil remoção torna a TASKI swingo 455 simples de usar e de 
manter limpa.

Fiabilidade e robustez
A TASKI swingo 455 é muito robusta, durável e foi projetada para 
suportar as mais difíceis tarefas de limpeza. A utilização de alta 
tecnologia e de componentes de longa duração aumentam o tempo 
de atividade da máquina, reduzindo ao mínimo os custos com 
paragens e reparações.
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Dados técnicos TASKI swingo 455 B TASKI swingo 455 E

Performance teórica 1290 m²/h 1290 m²/h

Largura de trabalho 43 cm 43 cm

Comprimento do rodo 69 cm 29 cm

Tanque de solução/recuperação 22 L / 25 L 22 L / 25 L

Voltagem 24 V 230-240 V / 50 Hz

Capacidade das baterias/autonomia 50 Ah / C5-1,5 h N/A

Peso da máquina (pronta a usar) 120 kg 90 kg

Dimensões (C x L x A) (só a máquina) 110 x 48 x 92 cm 110 x 48 x 92 cm

Pressão das escovas 32 kg 25 kg

Comprimento do cabo N/A 25 m

Modelo Código

TASKI swingo 455 B BMS 7518367

TASKI swingo 455 E 7518534

BMS – Battery Management System – Acessórios/peças adicionais Código

Prato porta discos arpão 43 cm 7510829

Escova de lavagem 43 cm 8504750

Escova de lavagem para cimento 43 cm 8504800

Escova de lavagem abrasiva 43 cm 8504780

Discos abrasivos, de diamante e de contacto Ver tabela dos discos
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