swingo® XP-M IntelliSweep™
Ett stor genombrott i produktivitet och effektivitet.
Maskin som både sopar & skurar i ett och samma.
TASKI swingo XP-M IntelliSweep™
TASKI XP-M IntelliSweep™ representerar en förändring av
kombiskurmaskiner. Vårt nya konceptet med TASKI patenterade
IntelliSweep™ pre-sweep enhet effektiviserar två arbetsmoment till ett.
Den integrerade försop-enheten samlar smått och stort skräp. Utöver
det så sopar den kanterna på ett helt nytt sätt (3 borstar).
Detta tillsammans gör att förmoppning nästa helt kan uteslutas.
TASKI XP-M IntelliSweep™ ger dig:
• Upp till 30% produktivitetsökning
• Högre produktivitet utan att kompromissa med resultatet
• Ultra kompakt och smidig maskin även för svår åtkomliga ytor
• Perfekt för alla miljöer där förmoppning krävs
Ökad produktivitet med 2-1 metoden
XP-M IntelliSweep™ kombinerar de två separata arbetsuppgifterna
för-sopning av skräp tillsammans med skurning i ett och samma
moment på alla typer av hårda golv. Den patenterade IntelliSweep™
process designen erbjuder en 30% produktivitetsökning. Maskinen är
byggd efter en utvecklad design och gör maskinen mycket flexibel även
på svåråtkomliga ytor.
Suveränt rengöringsresultat med en Intelligent touch
Skurenheten med de micro oscillerade borstarna sparar upp till
50% av rengöringslösningen mot traditionella roterande/cylindriska
borstsystem. Detta tillsammans med TASKI Intelligence Systems som
även inkluderar IntelliFlow, IntelliDose.
TASKI XP-M IntelliSweep™ är oöverträffbar med sina egenskaper och
hjälper dig att minska din totala kostnader.
Ultra kompakt och smidig
The TASKI XP-M IntelliSweep™ är en ultrakompakt, smidig stå-på
maskin. Den kombinerar hastigheten,
förarens komfort och dess kompakta storlek om man jämför med övriga
sop/skurmaskiner på marknaden.
Trots sin kompakta storlek är TASKI XP-M IntelliSweep™ en
högpresterande maskin tillsammans det integrerade för-sopsystemet.
Maskinen är även utrustad med bälgtank på hela 113 L vilket motsvara
226 liter på en traditionell maskin i volym vilket göra att
maskinen får en perfekt kombination av smidighet med hög prestanda.
Den perfekt maskinen för olika sektorer och användnings områden
Den nya TASKI XP-M IntelliSweep ™ är rätt val där hög produktivitet
är målet utan att kompromissa på städkvalitén. TASKI swingo XP-M
försedd med TASKI IntelliSweep™ integrerad försopning-funktion som
kommer att effektivisera rengöringen i detaljhandel, industri, logistik
och andra typer av offentliga utrymmen där för-sopning är viktigt.
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Teknisk data
Teoretisk kapacitet

4500 m2/h

Vikt (netto)

222 kg

Arbetsbredd

75 cm

Vikt (körklar med vatten)

458 kg

Offset IntelliSweep™

20 cm

Mått (L x B x H)

161 x 95 x 130 cm

Sugskrapansbredd

95 cm

Dörröppning (utan sugskrapa)

80 cm

Renvattentank

113 l

Borst

45 x 15 cm

Smutsvattentank

140 l

Rotationshastighet borstar

550 rpm

Strömförbrukning

24 V

Borsttryck

0.25 - 0.5 N/cm²

Strömförbrukning

1093 W

Skurhastighet

6 km/h

Batterikapacitet (max)

180 Ah/C5

Ljudnivå

69 dB(A)

Drifttid

3 h 30 h

Skyddsklass

GS, CB / II

Modell

Artikelnummer

TASKI swingo XP-M IntelliSweep™ BMS Komplett

7524400

Modell

Artikelnummer

TASKI IntelliSweep Frontsop 2 delar

7524441

TASKI IntelliSweep Sidoborstar 3 st

7524440

Fyllningsslang med universalkoppling

8502830

Rondellhållare 450 mm

7514648

Skurborste nylon std 450 mm

7514650

Skurborste nylon hård 450 mm

7515725

Skurborste Nylongrit 450 mm

7515726

TASKI S-Pad 450 Blå

7514729

TASKI S-Pad 450 Brun

7514730

TASKI S-Pad 450 Röd 3M

7514728

TASKI IntelliPad S-Pad 450

6093826

Varningslampa

4126922

Störtfyllare service station 300 Basic

7518684

TASKI Jontec 300 IntelliDose

7516872

TASKI Jontec Tensol IntelliDose

100883796
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