
Autolavadora automática vertical ultracompacta
Características principais
• Funcionamento simples e ergonómico
• Limpeza fácil de áreas confinadas
• Resultados de limpeza perfeitos e pavimentos 

imediatamente secos
• Fácil armazenagem

Funcionamento simples e ergonómico
A conceção vertical da TASKI swingo 150 E é similar aos 
convencionais aspiradores verticais; a máquina exige um treino 
mínimo e é simples de usar. O tempo de preparação para limpeza é 
inferior a 60 segundos.
Muito leve, apenas 11.7 kg no total e mais 1.3 kg com o tanque 
cheio, a máquina pode ser facilmente movimentada pelos 
operadores em qualquer direção. 

Limpeza fácil de áreas confinadas
Unidade da escova única muito leve da TASKI swingo 150 E permite 
um acesso rápido e fácil a pontos debaixo de mobiliário. A máquina 
pode ser usada em restaurantes, áreas das cozinhas, estações de 
serviço ou lojas, onde as autolavadoras automáticas convencionais 
sejam demasiado pesadas e os métodos de limpeza manual não 
ofereçam os resultados de higiene exigidos.

Resultados de limpeza perfeitos e pavimentos 
imediatamente secos
• Escova com elevada ação de lavagem e uma pressão dez 

vezes superior, comparada com a limpeza manual assegura os 
melhores resultados de limpeza

• Unidade de sucção líder na indústria resulta em pavimentos 
perfeitamente secos em ambas as direções. As áreas limpas 
podem ser imediatamente usadas e a segurança é aumentada 
ao reduzir-se o risco de acidentes com quedas/escorregar

Fácil armazenagem
De dimensões muito compactas, a TASKI swingo 150 E é fácil 
de armazenar e cabe em pequenos espaços. Pegas confortáveis 
tornam a máquina fácil de levantar e transportar pelas escadas.
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Dados técnicos

Largura de trabalho 33.5 cm Velocidade de rotação  
da escova

1,700 rpm

Largura do rodo 35.5 cm Peso máquina vazia com/ 
sem cabo

11.7 kg

Tanque de solução 2.6 L Peso da pega 1.3 kg

Tanque de recuperação 2.9 L Dimensões (C x L x A) 43 x 38 x 112 cm

Consumo nominal 1100 W Comprimento do cabo 15 m

Voltagem 230 V / 50 Hz Nível de pressão do ruído 74 dB(A)

Modelo Código

TASKI swingo 150 E 7516209

Descrição das características

Tanque integrado: Tanto o tanque de solução como o de recuperação estão integrados num contentor único. O tanque é 
removível e pode ser rapidamente retirado para reenchimento ou drenagem. Devido à sua grande abertura pode ser limpo com 
facilidade e inclui um doseador para doseamento correto da solução.
Soluções sustentáveis: Comparada com a limpeza com baldes, a TASKI swingo 150 E necessita de menos 50% de água e 
produtos. A máquina pode ser 100% reciclada.
Para uso profissional: A TASKI swingo 150 E foi concebida para um funcionamento fiável. O chassis, em ABS de elevado impacto, 
é durável e forte.
Fácil manutenção: A escova pode ser trocada rápida e facilmente sem ferramentas, reduzindo o tempo de paragem e custos  
de assistência.

Descrição Código

Escova cilíndrica standard 7516236

Escova cilíndrica dura 7516237

Kit do rodo 7517663
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