
Autolavadora automática a baterias 
Características principais
• Agilidade e elevada perfomance
• Excelentes resultados de lavagem e secagem
• Robustez e durabilidade
• Simplicidade de utilização e fácil manutenção

Combinação perfeita entre agilidade e elevada perfomance
A TASKI swingo 855 R é muito fácil de manusear e oferece máxima 
agilidade e maior produtividade devido à sua largura de trabalho. A sua 
escova de 50 centimetros permite uma limpeza extremamente eficiente 
dos pavimentos e ao longo das paredes, aumentando a performance. O 
tanque de 40 litros reduz as paragens e o tempo gasto para enchimento 
do mesmo durante a operação.

Excelentes resultados de lavagem e secagem
A escova de design patenteado acompanha o perfil do pavimento e 
permite uma pressão uniforme a toda a largura de trabalho, resultando 
numa excelente remoção da sujidade. O novo e patenteado rodo em V 
permite uma excelente recolha da água. Devido ao conceito de 3 rodas 
deixaram de ser necessários os ajustamentos manuais do rodo.

Robustez e durabilidade
A utilização de materiais de elevada tecnologia e componentes de 
longa duração aumenta a vida útil da máquina, reduzindo ao 
mínimo os custos com assistências e reparações.

Simplicidade de utilização e fácil manutenção
Todos os componentes que necessitam de manutenção frequente têm 
código de cor amarela e podem ser facilmente removíveis sem 
ferramentas. O painel auto-explicativo indica todas as informações 
relevantes. Estas características permitem um funcionamento sem 
problemas com uma necessidade de treino mínima para o operador.
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Dados Técnicos

Performance teórica 1500 m2/h Dimensões (CxLxA) 122 x 53 x 120 cm

Largura de trabalho 50 cm Círculo de viragem 1.12 m

Comprimento do rodo 69 cm Sistema das escovas 1 x 50 cm

Tanque solução (nominal) 40 l Velocidade de trabalho 3 km/h

Tanque de recuperação (nominal) 40 l Comprimento do cabo do carregador integrado 3 m

Consumo nominal 900 W Nível de ruido < 70 dB(A)

Capacidade das baterias 24 V Classe protecção eléctrica (BMS) l

Autonomia das baterias (nominal) 50 Ah Homologações CE/CB Test cert.

Peso da máquina (pronta a usar) 135 kg

Modelo Código

TASKI swingo 855 R 7522642

Características adicionais

BMS (Sistema de gestão de baterias): O carregador de baterias integrado na máquina evita a descarga profunda das baterias e 
monitoriza o processo de carga.

Acessórios/Partes adicionais Código

Prato porta discos 50cm 7510830

Escova de lavagem 50cm 8504770

Escova de lavagem macia/cimento 50 cm 8505120

Escova de lavagem abrasiva 50cm 8505130

Mangueira de enchimento com ligação universal 8502830

Vasta gama de discos abrasivos e de contacto Por favor consultar a tabela de preços
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