
Grande autolavadora automática 
a baterias de condutor sentado
Principais características
• Desempenho de limpeza imbatível
• Ergonomia única
• Fiabilidade e durabilidade
• Produtividade sem rival

Desempenho de limpeza imbatível
Um sistema de direção patenteado define novos padrões de 
manobrabilidade e, por isso, permite a utilização desta máquina 
com condutor, mesmo em áreas estreitas e congestionadas. 
O conceito inovador do rodo garante uma recolha de água a 100% 
de canto a canto, mesmo nas curvas ou mudanças de direção.

Ergonomia única
A máquina funciona com o operador sentado e tem uma elevada 
velocidade de trabalho. O nível de ruído extremamente baixo, 
comparável com o de um aspirador, torna o trabalho mais agradáel.

Fiabilidade e durabilidade
Poucas peças mecânicas e uma construção robusta tornam a 
máquina extremamente fiável. As escovas mudam-se facilmente 
e as lamelas do rodo permitem uma manutenção simples, 
garantindo assim que a máquina está preparada para funcionar 
em qualquer altura.

Produtividade sem rival
Uma elevada velocidade de limpeza de 7.5 km/h combinada com 
o sistema patenteado CSD, tornam as TASKI swingo 2500 de 
condutor sentado mais produtivas em 40%, por comparação com 
as autolavadoras automáticas em que o operador caminha atrás 
da máquina.

swingo® 2500



Dados técnicos

Desempenho teórico 5250 m²/h Autonomia das baterias (nominal) 3-5 h

Largura de trabalho 70 cm Peso da máquina pronta a usar 
(sem condutor)

560 kg

Comprimento do rodo 93 cm Dimensões (C x L x A) 
(sem rodo)

78 x 169 x 137 cm

Tanque de solução – 
sistema de saco (nominal)

95 L Pressão da escova (máx) 52-74 kg

Tanque de recuperação – 
sistema de saco (nominal)

95 L Velocidade de limpeza 7.5 km/h

Voltagem 24 V Velocidade de deslocação 9.0 km/h

Consumo nominal 2,000 W Nível de ruído 67 dB(A)

Capacidade das baterias (máx) 240-290 Ah/C5 Círculo de viragem 1.9 m

Modelo Código

TASKI swingo 2500 8004740

Descrição das características

IntelliFlow – Cleaning Solution Dosing (Sistema de Controlo de Solução de Limpeza): Com o sistema patenteado IntelliFlow 
a dose exata da solução de limpeza é deixada no pavimento dependendo da velocidade da máquina. Trabalhando mais 
lentamente (ex. cantos) menos solução é doseada. Como resultado não ha poças nos cantos, poupa-se 30% a 50% na solução 
de limpeza obtendo-se um significativo aumento da produtivadade da máquina.

Acessórios / peças adicionais Código

Prato porta discos arpão 35 cm 8501120

Escova de lavagem standard 35 cm 8501080

Escova de lavagem cimento 35 cm 8501060

Escova de lavagem abrasiva 35 cm 8502917

TASKI IntelliDose para swingo 2500 7516241
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