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TASKI® Swingo 150 E   
Yeni ultra kompakt kombine yer yıkama makinesi

TASKI Swingo 150 E size neler sunuyor:

 

Teknik Bilgiler
Çalışma genişliği 33.5 cm
Emiş başlığı genişliği 35.5 cm
Solüsyon tankı kapasitesi 2.6 l
Kirli su tankı kapasitesi 2.9 l
Nominal tüketim 1100 W
Voltaj 230 V / 50 Hz
Fırça dönüş hızı 1700 RPM
Net makine ağırlığı 11.7 kg
Tutacak ağırlığı 1.3 kg
Boyutlar (Uzunluk x En x Yükseklik)
Kablo uzunluğu 10 m
Ses düzeyi 74 db(A)
Su sıçratma koruması IPX 4
Koruma sınıfı II
Uygunluk belgeleri

2.6 l

Çalışma genişliği 33.5 cm
Emiş başlığı genişliği 35.5 cm
Solüsyon tankı kapasitesi
Kirli su tankı kapasitesi 2.9 l
Nominal tüketim 1100 W
Voltaj 230 V / 50 Hz
Fırça dönüş hızı 1700 RPM
Net makine ağırlığı 11.7 kg
Tutacak ağırlığı 1.3 kg
Boyutlar (Uzunluk x En x Yükseklik) 430x380x1120 mm
Kablo uzunluğu 10 m
Ses düzeyi 74 db(A)
Su sıçratma koruması IPX 4
Koruma sınıfı II
Uygunluk belgeleri CB Protocol, CSA

 Anında kuru zeminler
 Mükemmel temizlik
 Dar alanlarda kolay temizlik
 Basit, hızlı ve ergonomik kullanım

Anında kuru zeminler
Yoğun insan trafiğinin bulunduğu tuvalet, mağaza vs. gibi 
alanlar için günün her saatinde temizlik imkanı sunarak ıslak 
zeminler nedeniyle meydana gelen düşme ve yaralanma gibi 
tehlikelerden korur. Geleneksel temizlik ile %60 oranında su 
geri toplanırken, Swingo 150 E ile %99 oranında su 
toplanarak anında kuru yüzeyler yaratılır.

Mükemmel temizlik
Mekanik fırçalama ile geleneksel temizliğe göre kirlere karşı 
10 kat daha güçlü baskı uygulayarak mükemmel temizlik 
performansı sunar. Anında fırçalama, yıkama ve durulama 
işlemleri ile zeminde kir, ayak izi vs. bırakmaz.

Dar alanlarda kolay temizlik
Eşsiz fırça ve emiş ünitesi şekli ile mobilya ve cisim altlarına 
kolayca erişerek ulaşılması güç alanlarda bile etkin temizlik 
imkanı sunar. Swingo 150 E, operatörün makineyi her yöne 
sürmesine imkan veren yenilikçi konsepti ile yüksek hijyen 
şartları gerektiren alanlar için idealdir.

Basit, hızlı ve ergonomik kullanım
Kompakt boyutları ve kolay taşıma imkanı ile ergonomik
kullanım ve kolay depolama özelliklerine sahiptir.
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TASKI Swingo 150 E 

Özellikler

Model Ürün Kodu

TASKI Swingo 150  

Açıklama

Standart silindir fırça

Sert silindir fırça

Emiş lastiği kiti

 

Ayarlanabilir fırça basıncı: Tüm zemin tipleri için fırça basıncı ayarlanabilir. Özel elektronik sistemi sayesinde gösterge panelinden fırça 
basıncı zemine göre ayarlanarak fırça motorunun zarar görmesi önlenir.

Entegre tank sistemi: Solüsyon ve kirli su tankının bir arada olması ve çıkartılabilmesiyle tankın doldurulması ve drenajı son derece kolaydır. 
Doğru dozajlama için tank, solüsyon kabına sahiptir.

Kolay bakım: Fırça ve diğer parçalar kolayca çıkartılarak temizlenebilir.

KOMBiNE YER YIKAMA MAKiNELERi

70022632

Aksesuarlar / Ek Parçalar



TASKI® Swingo 350 E   
Ultra-kompakt, otomatik kombine yer yıkama makinesi

TASKI® Swingo 350 E size neler sunuyor:
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 Dar alanlara kolay erişim
 Etkin temizlik ve kuru zeminler
 Kullanım kolaylığı ve güvenlik
 Sağlamlık ve güvenilirlik 

Dar alanlara kolay erişim
Makine gövdesinin alçak olması ve 180 derece katlanabilen tutma 
kolu sayesinde, Swingo 350 E masa ve sehpa gibi engellerin altına 
rahatlıkla erişebilir. Yana doğru kaydırılabilen fırça ile de, kenarların 
yanı sıra köşelere de erişimi sağlar. Fırçanın ön kısmındaki silici 
lastik, makine geri giderken temizleme solüsyonunun yerden 
alınmasına yardımcı olur.

Etkin temizlik ve kuru zeminler
Manuel yapılan temizliklere göre Swingo 350 E, güçlü silindir fırçası, 
V derzli, bozuk zeminlerde bile su bırakmayan yeni V biçimli vakum 
lastiği ile zeminin hijyen seviyesini önemli ölçüde artırır, görünümünü 
iyileştirerek uzun süre iyi görünümünü korumasını sağlar.

Kullanım kolaylığı ve güvenlik
Zeminlerde sağladığı mükemmel kuruluk ile ıslak zeminlerin neden 
olduğu kayma ve düşme riskini en aza indirir. Yüksek trafiğin olduğu 
alanlarda bile, gün içerisinde kullanım imkanı sunar. Ergonomik 
olarak tasarlanmış ve yüksekliği ayarlanabilir tutma kolu, el koruma 
özelliği ile güvenli ve rahat kullanım sağlar.

Sağlamlık ve güvenilirlik
En zorlu temizlik görevlerinin altından kolaylıkla kalkabilen Swingo 
350 sağlamlığı ve dayanıklılığı ile endüstriyel temizlik makineleri 
pazarında benzerlerinin içerisinde en güvenilir makinelerden biridir.



TASKI Swingo 350 E 

Aksesuarlar / Ek Parçalar    

Açıklama Ürün Kodu
Standart silindir fırça 38 cm                70013712

Özellikler

Fırça ve vakum başlığı ünitesi: Fırça ve vakum başlığı kolayca çıkarılarak temizlenebilir. Ayrıca vakum emici lastikler herhangi bir alete
gerek duymadan kolayca değiştirilebilir.

Solüsyon ayarı: Solüsyon miktarı, zemindeki kirin türüne ve derecesine bağlı olarak kolaylıkla ayarlanabilir.

Tutma kolu: Ergonomik ve yüksekliği ayarlanabilir şekilde dizayn edilmiş kol, makinenin rahat kullanılmasını ve kolayca manevra
yapılmasını sağlar.

 

Ürün Kodu

70022967

Teknik Bilgiler

TASKI Swingo 350 E

Teorik performans             

Çalışma genişliği

 

 

Vakum lastiği genişliği                                                

Temiz/kirli su tankı                    

Voltaj                  

Akü kapasitesi - çalışma süresi                

Makine ağırlığı (kullanıma hazır)                             

Makine boyutları (U x G x Y)                 

Fırça basıncı (maks.)    

Ses seviyesi 

Kablo uzunluğu   

1140m2/saat

38 cm

55 cm

10 l/10 l

220-240V / 50-60 Hz

-

46 kg

79 x 45 x 43 cm

22 kg

<70 dB (A)

25 m

KOMBiNE YER YIKAMA MAKiNELERi

TASKI Swingo 350 E 

Model 



TASKI® Swingo 350 BMS
Zemin temizliği için, akülü, otomatik kombine yer yıkama makinesi

TASKI Swingo 350 BMS size neler sunuyor:

Teknik Bilgiler
Teorik performans 1140 m2/s
Çalışma genişliği 38 cm
Vakum lastiği genişliği 55 cm
Temiz su tankı (nominal) 10 lt
Kirlik su tank (nominal) 10 lt
Nominal tüketim 1100 W
Voltaj 12 V
Akü kapasitesi 25 Ah/C5
Akü deşarj süresi (nominal) 45 dk
Kullanıma hazır makine ağırlığı 67 kg
Makinenin boyutları (UxGxY) 790x450x430 mm
Fırça sistemi Silindir fırça
Fırça basıncı 17 kg (maksimum)
Makineye entegre şarj kablo uzunluğu 3 mt
Koruma sınıfı II
Onaylar CE/CB Test cert.

Teorik performans 1140 m2/s
Çalışma genişliği 38 cm
Vakum lastiği genişliği 55 cm
Temiz su tankı (nominal) 10 l 
Kirlik su tank (nominal) 10 l 
Nominal tüketim 1100 W
Voltaj 12 V
Akü kapasitesi 25 Ah/C5
Akü deşarj süresi (nominal) 45 dk
Kullanıma hazır makine ağırlığı 67 kg
Makinenin boyutları (UxGxY) 790x450x430 mm
Fırça sistemi Silindir fırça
Fırça basıncı 17 kg (maksimum)
Makineye entegre şarj kablo uzunluğu 3 mt
Koruma sınıfı II
Onaylar CE/CB Test cert.

 Dar alanlara kolayca erişim
 Etkin bir temizlik ve anında kuru zeminler
 Güvenlik ve kolay kullanım
 Sağlamlık ve güvenilirlik 
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Güvenlik ve kolay kullanım
Zeminlerde sağladığı mükemmel kuruluk ile, ıslak zeminlerin 
neden olduğu kayma ve düşme riskini minimuma indirir. 
Yüksek trafiğin olduğu alanlarda bile günlük kullanım imkanı 
sunar. Ergonomik olarak tasarlanmış ve yükseklik ayarlı tutma 
kolu, el koruma özelliği ile güvenli ve rahat kullanım sağlar.

Sağlamlık ve güvenilirlik
En zorlu temizlik görevlerinin altından kolaylıkla kalkabilen bu 
makine, oldukça sağlam ve dayanıklı olup, bu özelliği onu, 
temizlik makineleri pazarında türünün en güvenilir 
makinelerden biri yapmaktadır.

Dar alanlara kolayca erişim
Taski Swingo 350 BMS, düşük yüksekliği ve geriye doğru 
katlanabilen kolu sayesinde, masa ve sehpa gibi zor 
engellerin altına rahatlıkla ulaşabilir. Silindir fırça, hem 
kenarların hem de köşelerin mükemmel bir şekilde 
temizlenmesini sağlar. Silindir fırçanın önünde bulunan 
kazıyıcı lastik, makinenin geriye çekilmesi ile kirli 
solüsyonun ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

Etkin temizlik ve anında kuru zeminler
Manuel yapılan temizliklere göre, Swingo 350 BMS, üstün 
fırçalama tekniği ve yenilikçi V-şekil vakum başlığı ile 
derzli ve pürüzlü zeminlerde bile daha yüksek hijyen 
standartlarını getirirken, mükemmel kuruluk sağlar, 
görünümünü iyileştirir ve sürekli aynı seviyede tutar.



Özellikler

Model Ürün Kodu

TASKI Swingo 350 BMS 

Açıklama Ürün Kodu

Silindir fırça 38cm

Akü 12V 25 Ah (2 adet)

 

TASKI Swingo 350 BMS 

Fırça ve vakum başlığı ünitesi: Fırça ve vakum başlığı kolayca yerinden çıkarılıp temizlenebilir. Ayrıca vakum lastiğini değiştirmek için herhangi 
bir araç ve gerece ihtiyaç duyulmaz.

BMS (Akü Yönetim Sistemi): Akü şarj ünitesi, makineye entegre olup, akünün tamamen boşalmasını engellerken, şarj sürecini izler.

Su ayarı: Zemine verilecek su ayarı, zemindeki kirin türü ve derecesine göre, gösterge panelindeki kontrol düğmeleri ile kolaylıkla ayarlanabilir.

Tutma kolu: Ergonomik ve yükseklik ayarlı tutma kolu, makine ile rahat ve kolay temizlik yapılmasını sağlar.

KOMBiNE YER YIKAMA MAKiNELERi

70022798

70013712

70018191

Aksesuarlar / Ek Parçalar



TASKI® Swingo 455 E
Kompakt, elektrikli kombine yer yıkama makinesi
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TASKI Swingo 455 E’nin size neler sunuyor:

    

 Kullanımda çok yönlülük
 Üstün performans
 Güvenli ve kolay kullanım
 Güvenilirlik ve dayanıklılık

Kullanımda çok yönlülük
 

 

Küçük boyutu ve ergonomik çalışma pozisyonu sağlayan dizaynı ile TASKI 
Swingo 455 E, birçok alanda kullanılabilir. Arttırılmış tank kapasitesi ve 
geniş çalışma alanının yanı sıra perakende mağazalar, mutfaklar, okullar ve 
hastaneler gibi sınırlı hareket şansı tanıyan ve küçük sert zeminlere sahip 
alanlarda da kullanılabilmesi makine kullanımının çok yönlü olmasını sağlar. 
Pozisyonu ayarlanabilen esnek tutma kolu yanında çift akslı destek sistemi 
ile duvar boyunca ve masa altında temizlik çok daha kolay hale getirilmiştir.

  

Üstün performans
  Yüzey profilini takip eden geliştirilmiş fırça sistemi ve vakum başlığı ile 

Swingo 455 E, yüzeyi kirlerden kusursuz bir biçimde arındırır. Yeni geliştirilen 
patentli V şeklindeki vakum başlığı, üstün vakum performansı gösterir. Üç 
manevra tekerleği ile vakum başlığı, herhangi bir ayarlamaya gerek 
duymadan zemin profilini takip eder.

Güvenlik ve kolay kullanım
  Kolay ve rahat kullanımı ile temizlik işlerini kolaylaştıran, TASKI Swingo 

455 E, ayrıca kolay anlaşılan kontrol paneli ve sarı bakım noktaları ile, 
operatör eğitim ihtiyacını minimuma indirir. Kolayca değiştirilebilen atık su 
tankı sayesinde TASKI Swingo 455 E kullanımı rahat ve anlaşılır, temizliği 
ise garanti hale getirir.

Güvenilirlik ve dayanıklılık
  TASKI Swingo 455 E kuvvetli ve dayanıklı yapısı ile en zor temizlik işlerinin 

üstesinden gelmesi için üretilmiştir. Yüksek teknoloji ürünü malzemeleri ve 
uzun ömürlü parçaları makinenin çalışma zamanını arttırırken bakım ve 
onarım masraflarınızı minimum seviyeye indirir.



TASKI Swingo 455 E

Aksesuarlar / Ek Parçalar

Açıklama  

                                                                              70013725

     70012407

Polyester yer yıkama pedleri                                                                Lütfen satış yetkilisi ile iletişime geçiniz.

                                                                                

                                                                                                                     

Model

70022942

Tanıtım 

Teorik performans  

Çalışma genişliği       

Vakum başlığı genişliği  

Solüsyon/Atık su tank kapasitesi 

Voltaj                

Fırça basıncı   

Kullanıma hazır ağırlığı

Boyutları (B x G x Y)

 

110 x 48 x 92 cm 

25 m

90 kg 

25 kg

230-240 V/50 Hz 

22 lt/25 lt 

69 cm 

43 cm 

 

Kablo uzunluğu   

TASKI Swingo 455 E       

Sürücü disk (Ped taşıyıcı) 43 cm

Yer yıkama fırçası 43 cm 

 

KOMBiNE YER YIKAMA MAKiNELERi

Teknik Bilgiler

TASKI Swingo 455 E 

1290 m2/saat

Ürün Kodu

Ürün Kodu



TASKI® Swingo 455 BMS
Kompakt, akülü kombine yer yıkama makinesi

TASKI Swingo 455 BMS’nin size neler sunuyor:

Uygulamada çok yönlülük
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 Kullanımda çok yönlülük
 Üstün performans
 Güvenli ve kolay kullanım
 Güvenilirlik ve dayanıklılık

 Küçük boyutu ve ergonomik çalışma pozisyonu sağlayan dizaynı ile TASKI 
Swingo 455 BMS, birçok alanda kullanılabilir. Arttırılmış tank kapasitesi ve 
geniş çalışma alanının yanı sıra perakende mağazalar, mutfaklar, okullar ve 
hastaneler gibi sınırlı hareket şansı tanıyan ve küçük sert zeminlere sahip 
alanlarda da kullanılabilmesi makine kullanımının çok yönlü olmasını sağlar. 
Pozisyonu ayarlanabilen esnek tutma kolu yanında çift akslı destek sistemi ile 
duvar boyunca ve masa altında temizlik çok daha kolay hale getirilmiştir.

Üstün performans
 Yüzey profilini takip eden geliştirilmiş fırça sistemi ve vakum başlığı ile Swingo 

450 BMS, yüzeyi kirlerden kusursuz bir biçimde arındırır. Yeni geliştirilen 
patentli V şeklindeki vakum başlığı, üstün vakum performansı gösterir. Üç 
manevra tekerleği ile vakum başlığı, herhangi bir ayarlamaya gerek duymadan 
zemin profilini takip eder.

Güvenlik ve kolay kullanım
 Kolay ve rahat kullanımı ile temizlik işlerini kolaylaştıran, TASKI Swingo 455 

BMS, ayrıca kolay anlaşılan kontrol paneli ve sarı bakım noktaları ile, operatör 
eğitim ihtiyacını minimuma indirir. Kolayca değiştirilebilen atık su tankı 
sayesinde TASKI Swingo 455 BMS kullanımı rahat ve anlaşılır, temizliği ise 
garanti hale getirir.

Güvenilirlik ve dayanıklılık
  TASKI Swingo 455 BMS kuvvetli ve dayanıklı yapısı ile en zor temizlik 
işlerinin üstesinden gelmesi için üretilmiştir. Yüksek teknoloji ürünü 
malzemeleri ve uzun ömürlü parçaları makinenin çalışma zamanını arttırırken 
bakım ve onarım masraflarınızı minimum seviyeye indirir.



TASKI Swingo 455 BMS

Aksesuarlar / Ek Parçalar

Açıklama Ürün Kodu 

               70013725

     70012407

Akü (2 adet)

Yer yıkama fırçası 43 cm 

Sürücü disk (Ped taşıyıcı) 43 cm

                                 70018178

Polyester yer yıkama pedleri                                

TASKI Swingo 455 B BMS

Ürün KoduModel

70022943

Teknik Bilgiler

Tanıtım 

Teorik performans            

Çalışma genişliği                                                                             43 cm 

69 cm 

22 lt/25 lt 

24 V 

120 kg

50 Ah/C5-1,5 saat   

32 kg 

110 x 48 x 92 cm 

Vakum başlığı genişliği

Solüsyon/Atık su tank kapasitesi 

 

Voltaj  

Akü kapasitesi/Çalışma ömrü  

Kullanıma hazır ağırlığı 

Boyutları (B x G x Y) 

 

 

Fırça basıncı     

KOMBiNE YER YIKAMA MAKiNELERi

TASKI Swingo 455 BMS

1290 m2/saat

Lütfen satış yetkilisi ile iletişime geçiniz.

Özellikler

BMS (Akü Yönetim Sistemi): Makineye yerleştirilmiş dahili şarj cihazı, akünün derin deşarj olmasını engeller ve şarj sürecini kontrol eder.



TASKI® Swingo 755 E
Elektrikli, disk fırçalı kombine yer yıkama makinesi

Tartışılmaz üstün temizlik performansı

Artırılmış verimlilik ve manevra kabiliyeti

 

Basit kullanım ve kolay bakım imkanı

Teknik Bilgiler
Teorik performans 1290 m²/h
Çalışma genişliği 43 cm
Silici başlık genişliği 69 cm
Solüsyon tankı (nominal) 50 l
Kirli su tankı (nominal) 50 l
Nominal elektrik tüketimi 1500 W
Voltaj 230-240 V / 50 Hz
Çalışır durumda makine ağırlığı 130 kg
Boyutlar (U x G x Y) 1160 x 475 x 1195

mm
Fırça sistemi 1 x 43 cm
Fırça basıncı 30 kg
Çalışma hızı 3 km/saat
Kablo uzunluğu 25 m
Ses seviyesi 69 dB(A)
Koruma sınıfı I
Belgeler CE

Teorik performans 1290 m²/h
Çalışma genişliği 43 cm
Silici başlık genişliği 69 cm
Solüsyon tankı (nominal) 50 l
Kirli su tankı (nominal) 50 l
Nominal elektrik tüketimi 1500 W
Voltaj 230-240 V / 50 Hz
Çalışır durumda makine ağırlığı 130 kg
Boyutlar (U x G x Y) 1160 x 475 x 1195

mm
Fırça sistemi 1 x 43 cm
Fırça basıncı 30 kg
Çalışma hızı 3 km/saat
Kablo uzunluğu 25 m
Ses seviyesi 69 dB (A)
Koruma sınıfı I
Belgeler CE

www.diversey.com

11

TASKI Swingo 755 E size neler sunuyor:

 Tartışılmaz üstün temizlik performansı
 Artırılmış verimlilik ve manevra kabiliyeti
 Mükemmel ergonomi
 Basit kullanım ve kolay bakım imkanı

Ergonomik yapısı tüm kullanıcılar için uygundur. Makinenin 
tüm fonksiyonları makine çalışırken bile kolaylıkla kullanılabilir. 
Açıklama gerektirmeyecek kadar açık ve anlaşılır olan 
kumanda tablosu üzerinde gerekli olan hertürlü bilgiyi gösterir 
ve böylece eğitim ihtiyacı minimum seviyeye iner.

Renk kodlu bakım kodları verimliliği artırarak eğitim ihtiyacını 
azaltır. Bakım yapılacak parçanın daha az olması ve kolay 
erişilebilirlik, makineyi bakımı kolay ve son derece servis 
dostu bir makine olmasını sağlar.

Patentli fırça tasarımı zemin profilini takip ederek, tüm çalışma 
aralığı boyunca yüzeye eşit basıncı uygular. Sonuç mükemmel 
temizlik. V şeklindeki emici lastik başlıkları, 3'lü tekerlek 
sistemi sayesinde su emişinin tüm çalışma genişliğinde iz 
bırakmadan ve kusursuz olmasını sağlar. Özel emici lastik 
başlıkları ve doğrudan emiş tasarımı izmarit gibi küçük 
parçaların tıkanmaya yol açmadan toplanmasını sağlar. 

Daha büyük tank kapasitesi, daha uzun süreli ve aralıksız 
çalışma imkanı sunarak verimliliği artırır. Çift akslı tekerlek 
sistemi, kolay kullanım ve dar alanlarda mükemmel 
manevra kabiliyetinin yanında makinenin kolay taşınmasını 
sağlar. 

Mükemmel ergonomi



TASKI Swingo 755 E

KOMBiNE YER YIKAMA MAKiNELERi

Aksesuarlar / Ek parçalar 

Açıklama Ürün Kodu

Ürün Kodu

70022752Taski Swingo 755 E

Ürün Adı

Sürücü disk (43 cm) 70013725

Yer yıkama fırçası (43 cm) 70012407

Polyester yer yıkama pedleri Lütfen satış yetkilisi ile iletişime geçiniz.



TASKI® Swingo 755 BMS
Akülü, disk fırçalı kombine yer yıkama makinesi

Çeviklik ve yüksek performans

Mükemmel temizlik ve anında kuru zeminler 

Dayanıklılık ve sağlamlık

 
Basit ve kolay bakım

Teknik Bilgiler
Teorik performans (Eco/Power) 1290/1935 m²/saat
Çalışma genişliği 43 cm
Vakum başlığı genişliği 69 cm
Solüsyon tankı (nominal) 40 L
Kirli su tankı (nominal) 40 L
Nominal elektrik tüketimi 900 W
Voltaj 24 V
Akü kapasitesi 50- 70 Ah/C5
Akü deşarj süresi (nominal) 2 h
Çalışır durumda makine ağırlığı(Eco/
Power)

155/160 kg

Boyutlar (U x G x Y) 1160x475x1195 mm
Dönüş çapı 1.12 m
Fırça Sistemi 1 x 43 cm
Fırça basıncı (tekerlek sürüşlü/sürüşsüz) 40/43 kg
Çalışma hızı (Eco/Power) 3.0/4.5 km/h
Entegre şarj cihazının kablo uzunluğu 3.0 m
Ses seviyesi 58 dB(A)
Elektrik koruma sınıfı (BMS / B) class I / III
Onaylar CE/CB Test cert./

ÖVE

Teorik performans (Eco/Power) 1290/1935 m²/saat
Çalışma genişliği 43 cm
Vakum başlığı genişliği 69 cm
Solüsyon tankı (nominal) 40 l
Kirli su tankı (nominal) 40 l
Nominal elektrik tüketimi 900 W
Voltaj 24 V
Akü kapasitesi 50- 70 Ah/C5
Akü deşarj süresi (nominal) 2 h
Çalışır durumda makine ağırlığı(Eco/
Power)

155/160 kg

Boyutlar (U x G x Y) 1160x475x1195 mm
Dönüş çapı 1.12 m
Fırça sistemi 1 x 43 cm
Fırça basıncı (tekerlek sürüşlü/sürüşsüz) 40/43 kg
Çalışma hızı (Eco/Power) 3.0/4.5 km/h
Entegre şarj cihazının kablo uzunluğu 3.0 m
Ses seviyesi 58 dB(A)
Elektrik koruma sınıfı (BMS / B) class I / III
Onaylar CE/CB Test cert./

ÖVE

www.diversey.com
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Yüksek teknoloji ürünü malzemenin ve uzun ömürlü 
parçaların kullanılması, makinenin kullanım süresini artırırken, 
bakım ve onarım masraflarını en aza indirir.

Sık bakım gerektiren parçalar sarı renk ile kodlandırılmış olup, 
kolayca yerinden çıkarılabilir. Kumanda bölümü, açıklama 
gerektirmeyecek kadar açık olup tüm ilgili bilgileri üzerinde 
gösterir. Tüm bu özellikler makinenin kullanım etkinliğini 
artırırken minimum eğitim ile sorunsuz kullanım imkanı sunar.

TASKI Swingo 755 BMS size neler sunuyor:

 Çeviklik ve yüksek performans
 Mükemmel temizlik ve anında kuru zeminler
 Dayanıklılık ve sağlamlık
 Basit ve kolay bakım imkanı

Swingo 755 BMS'nin kullanımı çok kolaydır ve kapalı 
alanlarda maksimum çeviklik sunar. Çift akslı sistem, tam 
anlamıyla makinenin yerinde döndürülmesine imkan vererek 
kalabalık alanlarda üstün manevra kabiliyeti sağlar. 40 L'lik 
tank kapasitesi verimliliği artırır ve temizlik sırasında tankı 
doldurmak için yapılan zaman alıcı duraklamaları azaltır. 

Patentli fırça dizaynı, zemin yüzeyini takip ederek tüm 
çalışma aralığı boyunca basıncı yüzeye eşit olarak uygular, 
böylece kirler zeminden mükemmel bir biçimde çıkarılır. Yeni 
ve patentli V şeklindeki silici başlık lastikleri, su emişinin tüm 
çalışma alanı boyunca kusursuz gerçekleştirilmesini sağlar. 3 
tekerlekli konsepti sayesinde artık silici başlık lastiklerin 
ayarlanması da tarihe karışıyor. 



Özellikler

TASKI Swingo 755 BMS

KOMBiNE YER YIKAMA MAKiNELERi

Yer yıkama fırçası (43 cm) 70012407

Sürücü disk (43 cm) 70013725

1 set akü (2 adet) 70018179

Polyester yer yıkama pedleri Lütfen satış yetkilisi ile iletişime geçiniz.

Aksesuarlar / Ek parçalar    

Açıklama Ürün Kodu
                

Ürün Kodu

70022682Taski Swingo 755 BMS Eco

Ürün Adı

BMS (Akü Yönetim Sistemi): Makinenin içine entegre edilmiş akü şarj cihazı, akünün tümüyle boşalmasını önler ve şarj sürecini izler.



TASKI® Swingo 1255 E
Elektrikli, disk fırçalı kombine yer yıkama makinesi

Üstün bir temizlik performansı

 

Artırılmış verimlilik ve hareket kabiliyeti

Mükemmel bir ergonomi

 
Basit kullanım ve kolay bakım imkanı

Teknik Bilgiler
Teorik performans 1500 m2/s
Çalışma genişliği 50 cm
Vakum başlığı genişliği 80 cm
Solüsyon tankı (nominal) 75 L
Kirli su tankı (nominal) 75 L
Nominal eletrik tüketimi 1700 W
Voltaj 230-240 V / 50 Hz
Çalışır durumda makine ağırlığı 155 kg
Makine boyutları (U x G x Y) 1430x530x1180 mm
Fırça sistemi 1 x 50 cm
Fırça basıncı 27 kg
Çalışma hızı 3 km/s
Kablo uzunluğu 25 m
Ses seviyesi < 70 dBa
Koruma sınıfı I
Onaylar CE/CB Test cert.

Teorik performans 1500 m2/s
Çalışma genişliği 50 cm
Vakum başlığı genişliği 80 cm
Solüsyon tankı (nominal) 75 l
Kirli su tankı (nominal) 75 l
Nominal eletrik tüketimi 1700 W
Voltaj 230-240 V / 50 Hz
Çalışır durumda makine ağırlığı 155 kg
Makine boyutları (U x G x Y) 1430x530x1180 mm
Fırça sistemi 1 x 50 cm
Fırça basıncı 27 kg
Çalışma hızı 3 km/s
Kablo uzunluğu 25 m
Ses seviyesi < 70 dBa
Koruma sınıfı I
Onaylar CE/CB Test cert.
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TASKI Swingo 1255 E size neler sunuyor:

 Üstün bir temizlik performansı 
 Artırılmış verimlilik ve hareket kabiliyeti 
 Mükemmel bir ergonomi 
 Basit kullanım ve kolay bakım imkanı 

Ergonomik kol yapısı tüm kullanıcılara uyar. Makinenin tüm 
fonksiyonları, operatör tarafından çalışma pozisyonunda iken 
kolayca kontrol edilebilir. Kendinden açıklamalı kontrol 
paneli, operatörün ihtiyacı olan gerekli tüm bilgileri 
göstererek, eğitim ihtiyacını minimuma indirir.

Sarı renk kodlu bakım noktaları verimliliği artırarak, eğitim 
ihtiyacını düşürür. Bakım gerektiren parçaların azlığı ve kolay 
ulaşılabilirliği, makinenin son derece servis dostu olmasını 
sağlar.

Patentli fırça, zemin profilini takip eder ve basıncı tüm çalışma 
aralığı boyunca neredeyse eşit dağıtarak, kirin zeminden 
mükemmel bir biçimde alınmasını sağlar. 3 tekerlek konsepti 
sayesinde, yeni V-şekilli vakum başlığı, su emişinin iz 
bırakmadan kusursuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. 
Özel vakum başlığı ve doğrudan emiş tasarımı, küçük 
parçaların (örn. sigara izmaritleri) tıkanma olmadan 
toplanmasını sağlar. 

Daha büyük tank kapasitesi, daha uzun çalışmasüresi 
sağlayarak verimliliği artırır. Çift aks sistemi, kullanımı 
kolaylaştırarak, dar ve kalabalık alanlarda bile mükemmel 
manevra kabiliyeti ve kolay taşıma imkanı sunar. 



TASKI Swingo 1255 E 

Sürücü disk (ped taşıyıcı) 50 cm

Yer yıkama fırçası 50 cm

Polyester yer yıkama pedleri

70013615

70013616

Lütfen satış yetkilisi ile iletişime geçiniz.

KOMBiNE YER YIKAMA MAKiNELERi

Aksesuarlar / Ek parçalar    

Açıklama Ürün Kodu
                

Ürün Kodu

70022803TASKI Swingo 1255 E

Model 



TASKI Swingo 1255 BMS size neler sunuyor:

 En iyi performans için en uygun makineyi 
 Mükemmel temizlik ve kusursuz su emişi 
 Basit kullanım ve kolay bakım imkanı 
 Dayanıklılık ve sağlamlığı 

En iyi performans için en iyi makine

 
Mükemmel temizlik ve kusursuz su emişi

Basit kullanım ve kolay bakım

Dayanıklılık ve sağlamlık

Teknik Bilgiler
Teorik performans 2475 m²/s
Çalışma genişliği 55 cm
Vakum başlığı genişliği 80 cm
Solüsyon tankı (nominal) 60 l
Kirli su tankı (nominal) 60 l
Nominal elektrik tüketimi 1000 W
Voltaj 24 V
Akü kapasitesi 100 - 140 Ah/C5
Çalışma süresi (nominal) 3 saat
Çalışır durumda makine ağırlığı 260 kg
Boyutlar (U x G x Y) 1420x580x1170 mm
Dönüş çapı 1.33 m
Fırça sistemi 2 x 28 cm
Fırça basıncı 48 kg
Çalışma hızı 4.5 km/s
Akü şarj kablo uzunluğu 3 m
Ses seviyesi 58 dB(A)
Koruma sınıfı II
Onaylar CE/CB Test cert./

ÖVE/cETL

Teorik performans 2475 m²/s
Çalışma genişliği 55 cm
Vakum başlığı genişliği 80 cm
Solüsyon tankı (nominal) 60 l
Kirli su tankı (nominal) 60 l
Nominal elektrik tüketimi 1000 W
Voltaj 24 V
Akü kapasitesi 100 - 140 Ah/C5
Çalışma süresi (nominal) 3 saat
Çalışır durumda makine ağırlığı 260 kg
Boyutlar (U x G x Y) 1420x580x1170 mm
Dönüş çapı 1.33 m
Fırça sistemi 2 x 28 cm
Fırça basıncı 48 kg
Çalışma hızı 4.5 km/s
Akü şarj kablo uzunluğu 3 m
Ses seviyesi 58 dB(A)
Koruma sınıfı II
Onaylar CE/CB Test cert./

ÖVE/cETL

TASKI® Swingo 1255 BMS
Akülü, çift disk fırçalı kombine yer yıkama makinesi

www.diversey.com
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Kolayca ve her hangi bir ekipman gerektirmeden yerinden 
çıkarılabilen, sık bakım ve kontrol gerektiren parçalar, sarı 
renk ile kodlandırılmıştır. Kendinden açıklamalı kumanda 
paneli, gerekli tüm bilgileri üzerinde göstererek en az düzeyde 
eğitim gerektirir. Bakım gerektiren parçaların azlığı ve kolay 
ulaşılabilirliği, makinenin son derece servis dostu olmasını 
sağlar.

Yüksek teknoloji ürünü malzemenin ve uzun ömürlü parçaların 
kullanılması, servis ve onarım maliyetlerini en aza indirir.

Patentli CSD sistemi (Akıllı Dozaj Sistemi), zemine daima 
doğru miktarda temizlik solüsyonu verilmesini ve böylelikle 
önemli ölçüde kimyasal ve su tasarrufu yapılmasını sağlar. 
60 litre tank kapasitesi ile birlikte CSD sistemi verimliliği 
artırarak, temizlik sırasında tekrar tank dolumu için harcanan 
zamanı azaltır. Çift aks sistemi, dar alanlarda bile operatöre 
kullanım kolaylığı ve hareket kabiliyeti sağlar.

Patentli fırça dizaynı, zemin profilini takip ederek, tüm çalışma 
aralığı boyunca yüzeye neredeyse eşit basınç uygulayarak 
temizliğin mükemmel olmasını sağlar. 2 fırçalı sistem, duvar 
kenarlarını takip ederek, kirlerin ulaşılması zor bölgelerden 
kolaylıkla alınmasını sağlar, böylece zeminler kusursuz bir 
görünüme sahip olur. Patentli V-şekilli vakum başlığı ve 3 
tekerlek konsepti zemine tam oturarak, herhangi bir ayarlama 
gerektirmeden kirli solüsyonun, derzli ve pürüzlü zeminde bile 
iz bırakmadan alınmasını sağlar. Özel vakum lastikleri ve 
doğrudan emiş hattı, küçük parçaları(sigara izmariti vs.) bile 
tıkanmaya neden olmadan alır.



TASKI Swingo 1255 BMS 

KOMBiNE YER YIKAMA MAKiNELERi

Sürücü disk 28 cm (2 adet)

Yer yıkama fırçası 28 cm (2 adet)

Akü - jet tip (2 adet)

Polyester yer yıkama pedleri

70018179

70013613

70013614

Lütfen satış yetkilisi ile iletişime geçiniz

Özellikler

Aksesuarlar / Ek Parçalar

Açıklama Ürün Kodu
                

Ürün Kodu

70022794TASKI Swingo 1255 BMS

Model 

BMS (Akü Yönetim Sistemi): Makineye yerleştirilmiş dahili akü şarj cihazı, akünün tamamen boşalmasını engeller, akü şarj sürecini izler.

WD (Tekerlek Sürüşü): Değişken çalışma hızı (ileriye doğru 4.5 km/saat'e kadar, geriye doğru 2.5 km/saat'e kadar) ergonomik ve zahmetsiz 
çalışmayı garanti eder, tekerlek sürüşü olmayan arkadan itişli modellere göre daha iyi bir performans sağlar. 

CSD (Akıllı Solüsyon Dozajlama): Patentli CSD sistemi ile, makinenin hızına bağlı olarak zemine doğru miktarda temizleme solüsyonu verilir. 
Makine daha yavaş giderken de (örn: kenar ve köşelerde) daha az solüsyon verilir ve bu bölgelerde herhangi bir solüsyon birikintisi oluşmaz. 
Bu sistem ile %30 - %50 arasında su ve kimyasaldan tasarruf sağlanırken, makinenin verimliliği ve performansı büyük ölçüde artırılmış olur.



TASKI® Swingo 1650 BMS
Yüksek akü kapasiteli yeni kombine yer yıkama makinesi

TASKI Swingo 1650 BMS size neler sunuyor:

 Artırılmış çalışma otonomisi
 Mükemmel temizlik - anında kuru yüzeyler
 Kolay kullanım ve ergonomi
 Kolay bakım

Artırılmış çalışma otonomisi

Mükemmel temizlik - anında kuru yüzeyler 

 
Kolay kullanım ve ergonomi

Kolay bakım

Teknik Bilgiler
Teorik performans 2925 m2/h
Çalışma genişliği 65 cm
Vakum başlığı genişliği 95 cm
Solüsyon tankı kapasitesi 85 l
Kirli su tankı kapasitesi 85 l
Voltaj 24 V
Nominal tüketim 1200 W
Battery capacity (max) 180 Ah /C5
Deşarj süresi en az 4 saat
Net makine ağırlığı 120 kg
Kullanmaya hazır durumdaki makine
ağırlığı (temiz su dahil)

330 kg

Boyutlar (Uzunluk x En x Yükseklik) 154 x 69 x 118 cm
Minimum geçiş genişliği
(Vakum başlığı harici)

70 cm

Fırça sistemi 2 x 33 cm
Fırça basıncı 0.32 N/cm2
Temizleme hızı 4.5 km/h
Maksimum rampa yüksekliği 2.0 %
Ses düzeyi 62 dB(A)

Teorik performans 2925 m2/h
Çalışma genişliği 65 cm
Vakum başlığı genişliği 95 cm
Solüsyon tankı kapasitesi 85 l
Kirli su tankı kapasitesi 85 l
Voltaj 24 V
Nominal tüketim 1200 W
Battery capacity (max) 180 Ah /C5
Deşarj süresi en az 4 saat
Net makine ağırlığı 120 kg
Kullanmaya hazır durumdaki makine
ağırlığı (temiz su dahil)

330 kg

Boyutlar (Uzunluk x En x Yükseklik) 154 x 69 x 118 cm
Minimum geçiş genişliği
(Vakum başlığı harici)

70 cm

Fırça sistemi 2 x 33 cm
Fırça basıncı 0.32 N/cm2
Temizleme hızı 4.5 km/h
Maksimum rampa yüksekliği 2.0 %
Ses düzeyi 62 dB(A)
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Yüksek tank hacmi ve etkili CSD (Kontrollü Solüsyon Dozajı) 
sistemi ile su tüketimini %40'a varan oranlarda azaltarak 
verimlilik sağlamasının yanında tek tank dolumu ile 2500 m2 
temizlik performansı ile yüksek çalışma otonomisi sunar. 
Düşük enerji tüketimi ve yüksek akü kapasitesi ile 4 saatlik 
çalışma süresine sahiptir. 

Fırçalar zemin yüzeyini tam olarak takip ederek zemin 
üzerindeki tüm kirleri söker. W-şekilli emiş lastiği ile anında 
kuru yüzeyler yaratarak ıslak zeminler nedeniyle olası kayıp 
düşme gibi kaza risklerini ortadan kaldırır ve yoğun insan 
trafiği dahil günün her saatinde temizliğe olanak verir.

Ergonomik özellikleri ve kolay kullanımı sayesinde operatör 
hatalarını ve operatör makine kullanım eğitimini minimuma 
indirir. 

Makine kullanımından sonra temizlenecek tüm parçalar sarı 
renk ile belirlenmiştir. Bakım gerektiren parçaların azlığı ve 
kolay ulaşabilirliği, makinenin son derece servis dostu 
olmasını sağlar.



TASKI Swingo 1650 BMS 

Sürücü ped harpoon grip 33 cm (2 adet)

Standart fırça 33 cm (2 adet)

Akü - jel tip (4 adet)

Polyester yer yıkama pedleri

KOMBiNE YER YIKAMA MAKiNELERi

Özellikler

Aksesuarlar / Ek parçalar 

Açıklama Ürün Kodu
                

Ürün Kodu

TASKI Swingo 1650 BMS

Model 

BMS (Akü Yönetim Sistemi): Batarya şarj aleti makine ile entegre haldedir. Kontrol paneli ile şarj durumunu görebilir, şarj işlemini kontrol 
edebilirsiniz.

CSD (Kontrollü Solüsyon Dozajı): Patentli dozaj sistemi ile yüzeylere solüsyon tam olarak ve istenilen seviyede dozajlanır. Dozaj miktarı 
makinenin hızı ile orantılı bir şekilde otomatik olarak ayarlanır. Böylece, dönüş vb. yavaşlamalarda solüsyon birikmesi sorunu olmaz. Bu sayede 
su ve temizlik ürününden %30-50'ye varan oranlarda tasarruf ve verimlilik artışı sağlanır.� �

70022442

70013215

70013216

70018180

Lütfen satış yetkilisi ile iletişime geçiniz.           



TASKI® Swingo XP BMS
Mükemmel zemin temizliği için yeni nesil kombine
yer yıkama makinesi

 
Arttırılmış verimlilik

Mükemmel temizlik

 

Daha az su daha az enerji tüketimi

Teknik Bilgiler
Teorik performans 4500 m2/h
Çalışma genişliği 75 cm
Vakum başlığı genişliği 95 cm
Solüsyon tankı kapasitesi 105 l
Kirli su tankı 105 l
Voltaj 24 V
Nominal tüketim 1200 W
Şarj kapasitesi (maksimum) 195 Ah/C5
Deşarj süresi 3.5 h
Net makine ağırlığı 180 kg
Kullanmaya hazır durumdaki makine
ağırlığı (sürücüsüz)

410 kg

Boyutlar (Uzunluk x En x Yükseklik) 119 x 95 x 126 cm
Minimum geçiş genişliği (Vakum başlığı
harici)

85 cm

Fırça sistemi 2 ünite 45x15 cm
Fırça mikro dönüş hızı 550 rpm
Fırça basıncı minimum - maksimum 0.33 - 0.67 N/cm2
Temizleme hızı 6 km/h
Ses düzeyi 65 dB(A)

Teorik performans 4500 m2/h
Çalışma genişliği 75 cm
Vakum başlığı genişliği 95 cm
Solüsyon tankı kapasitesi 105 l
Kirli su tankı 105 l
Voltaj 24 V
Nominal tüketim 1200 W
Şarj kapasitesi (maksimum) 195 Ah/C5
Deşarj süresi 3.5 h
Net makine ağırlığı 180 kg
Kullanmaya hazır durumdaki makine
ağırlığı (sürücüsüz)

410 kg

Boyutlar (Uzunluk x En x Yükseklik) 119 x 95 x 126 cm
Minimum geçiş genişliği (Vakum başlığı
harici)

85 cm

Fırça sistemi 2 ünite 45x15 cm
Fırça mikro dönüş hızı 550 rpm
Fırça basıncı minimum - maksimum 0.33 - 0.67 N/cm2
Temizleme hızı 6 km/h
Ses düzeyi 65 dB(A)
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TASKI Swingo XP size neler sunuyor:

 Artırılmış verimlilik
 Mükemmel temizlik
 Anında kuru yüzeyler
 Daha az su daha az enerji tüketimi

Sensörlü direksiyon ve yeni "stand-on" konsepti, temizleme 
hızının artmasını sağlayıp mükemmel manevra kabiliyeti 
sunar. Yüksek verimliliğe sahip su tasarruf sistemi ile tank 
dolum bekleme süresini azaltır.

"Mikro dönüş" ünitesiyle klasik fırçalama sistemlerine oranla 
% 50 oranında kazanç sağlayarak mükemmel temizlik sunar.

Anında kuru yüzeyler
Günün hangi saatinde olursa olsun temizlik sırasında anında 
kuru zeminler yaratarak, ıslak zeminler nedeniyle meydana 
gelen düşme, yaralanma gibi tehlikelerden sizi korur.

Çevre dostu TASKI Swingo XP, su ve enerji gibi doğal 
kaynakları verimli kullanarak masraflarınızı azaltır.



TASKI Swingo XP BMS 

KOMBiNE YER YIKAMA MAKiNELERi

Fırça 450 mm (2 Adet) 

Sürücü tutacağı pedi 450 mm (2 Adet)

Akü - jel tip (4 Adet)

TASKI contour pedi 450 mm Beyaz (10'lu paket)

TASKI contour pedi 450 mm Kırmızı (10'lu paket)

TASKI contour pedi 450 mm Mavi (10'lu paket)

TASKI contour pedi 450 mm Kahverengi (10'lu paket)

TASKI contour pedi 450 mm Siyah (10'lu paket)

Özellikler

Aksesuarlar / Ek parçalar 

Açıklama Ürün Kodu
               

Ürün Kodu

TASKI Swingo XP BMS Euro

Model 

BMS (Akü Yönetim Sistemi): Batarya şarj aleti makine ile entegre haldedir. Kontrol paneli ile şarj durumunu görebilir, şarj işlemini kontrol 
edebilirsiniz.

CSD (Kontrollü Solüsyon Dozajı): Patentli dozaj sistemi ile yüzeylere solüsyon tam olarak ve istenilen seviyede dozajlanır. Dozaj miktarı 
makinenin hızı ile orantılı bir şekilde otomatik olarak ayarlanır. Böylece, dönüş vb. yavaşlamalarda solüsyon birikmesi sorunu olmaz. Bu sayede 
su ve temizlik ürününden %30-50'ye varan oranlarda tasarruf ve verimlilik artışı sağlanır.

70022192

70013059

70013058

70018180



TASKI® Swingo 2500
Dünyanın en hızlı, akülü, binicili kombine yer yıkama makinesi

Tartışılmaz üstünlükte temizleme performansı

Eşsiz ergonomi

Rakipsiz kullanım performansı

Teknik Bilgiler
Teorik-Pratik performans 5250 / 2500 m2/h
Çalışma genişliği 70 cm
Silici başlık genişliği 93 cm
Solüsyon tankı - torba sistemi (nominal) 95 l
Kirli su tankı (nominal) 95 l
Voltaj 24 V
Elektrik tüketimi 2000 W
Akü kapasitesi 240-290Ah/C5
Akü deşarj süresi (nominal) 4-5 h
Çalışır durumda ağırlığı (sürücü dahil) 560 kg
Boyutlar (U x G x Y) 780x1690x1370 mm
Fırça basıncı (max) 52-74 kg
Temizleme hızı 7.5 km/h
Yürüyüş hızı (max) 9.0 km/h
Ses seviyesi 67 dB(A)
Dönüş çapı 1.9 m
Onaylar TÜV

Teorik-Pratik performans 5250 / 2500 m2/h
Çalışma genişliği 70 cm
Silici başlık genişliği 93 cm
Solüsyon tankı - torba sistemi (nominal) 95 l
Kirli su tankı (nominal) 95 l
Voltaj 24 V
Elektrik tüketimi 2000 W
Akü kapasitesi 240-290Ah/C5
Akü deşarj süresi (nominal) 4-5 h
Çalışır durumda ağırlığı (sürücü dahil) 560 kg
Boyutlar (U x G x Y) 780x1690x1370 mm
Fırça basıncı (max) 52-74 kg
Temizleme hızı 7.5 km/h
Yürüyüş hızı (max) 9.0 km/h
Ses seviyesi 67 dB(A)
Dönüş çapı 1.9 m
Onaylar TÜV
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TASKI Swingo 2500 size neler sunuyor:

 Tartışılmaz üstünlükte temizlik performansı
 Eşsiz ergonomi
 Sağlamlık ve güvenilirlik
 Rakipsiz kullanım performansı

Kolay çıkarılabilen fırçalar ve silici başlık lastikleri 
sayesinde, makinenin bakımı oldukça kolay ve basittir. 
Ayrıca bu özelliği, istenildiğinde makinenin kullanıma 
kolayca hazırlanabilmesini de sağlar. 

TASKI Swingo 2500 7.5 km/saate varan daha yüksek bir 
temizleme hızı ASD (Akıllı Solüsyon Dozajlama) ile birlikte, 
yürüyerek kullanılan zemin temizleme makinelerine oranla 
yüzde 40'a varan bir performans artışı sağlar.

Tüm tekerlekleri kontrol edebilen patentli sistemi, hareket 
kabiliyetinde yeni bir standart oluşturmaktadır. Bu sistem 
sayesinde makine ile dar ve kalabalık alanlarda dahi rahatça 
çalışılabilir. Yenilikçi silici başlık tasarımı sayesinde köşeden 
köşeye, hatta dönemeçlerde bile iz bırakmaksızın, mükemmel 
bir su emişi sağlar.

Makinenin oturarak kullanılan yapısı çok daha hızlı bir 
temizlik, çok daha fazla bir çalışma performansı sağlar. 
Normal bir elektrik süpürgesi ile yarışabilen düşük ses 
seviyesi çalışmayı çok daha konforlu bir hale getirir.

Dayanıklılık ve güvenirlilik



TASKI Swingo 2500  

Yer yıkama fırçası 35 cm. (2 adet)

Sürücü disk 35 cm. (2 adet)

Akü (Traksiyonel ıslak tip)

Redresör (yerli)

70012128

70012132

70013114

70012367

KOMBiNE YER YIKAMA MAKiNELERi

Özellikler

ASD (Akıllı Solüsyon Dozajlama): Patentli ASD sistemi sayesinde, solüsyon makinenin hızı ile orantılı olarak tam gereken miktarda 
temizlenecek yüzeye verilir. Daha yavaş giderken (örn. kenar veya köşelerde) solüsyon otomatik olarak daha az verilir. Böylece köşelerde su 
birikimi meydana gelmez, yüzde 30-50 civarında solüsyon tasarrufu ile beraber makinenin verimliliğinde de önemli bir artış sağlanır.

Aksesuarlar / Ek Parçalar    

Açıklama Ürün Kodu
                

Ürün Kodu

70022862TASKI Swingo 2500

Model 



Büyük, binicili kombine yer yıkama makinesi
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TASKI Swingo 4000 size neler sunuyor:

 Arttırılmış verimlilik
 Kusursuz temizlik performansı ve kuru zeminler
 TASKI güvenilirliği
 Kusursuz nitelikler

TASKI® Swingo® 4000

Arttırılmış verimlilik
Patentli CSD sistemi, yere her zaman doğru miktarda solüsyon vererek, önemli 
ölçüde su tasarrufu sağlar. 200 litrelik tank hacmi ve 7,5 km/s'lik yüksek 
temizleme hızı ile birlikte bu özellikler, verimliliği önemli ölçüde artırır ve tankı 
doldurmak için verilen zaman alıcı duraklamaların sayısını azaltır. Benzersiz tüm 
tekerleklerden yönlendirme, makinenin daha çevik olmasını ve sıkışık alanlarda 
daha kolay manevra yapılmasını sağlar.

Kusursuz temizlik performansı ve kuru zeminler
Yeni ve patentli W-biçimli emici lastik başlığı, zemin profilini takip eder ve 
köşelerde, dönüş yaparken ve hatta düzgün olmayan, pürüzlü zeminlerde dahi 
suyun mükemmel şekilde zeminden alınmasını sağlar. Özel emici lastikler ve 
direkt emiş borusu, tıkanma olmadan küçük parçacıkların toplanmasını kolaylaştırır. 
Böylece hem zeminde üstün bir kuruluk hem de mükemmel zemin görünümü elde 
edilir.

TASKI güvenilirliği
Dayanıklı olması ve zorlu temizlik işlerinin üstesinden gelmesi için geliştirilen 
TASKI Swingo 4000, yüksek teknoloji ürünü malzemeler ve makinenin hizmet 
zamanını artırıp, onarım maliyetlerini azaltan uzun ömürlü parçalardan meydana 
getrilmiştir. Sıkça bakım gerektiren bütün parçalar, sarı renk kodu ile belirlenmiştir ve 
herhangi bir alet gerekmeden kolayca çıkarılabilirler. Bu özellikler, minumum düzeyde 
kullanıcı eğitimi ile sorunsuz bir çalışmayı mümkün kılar ve makinenin hizmet zamanını 
arttırır.

Kusursuz nitelikler
Alçak giriş, yüksek arkalıklı ayarlanabilir koltuk ve yeni hareket pedalı, güvenli ve 
ergonomik bir çalışmayı mümkün kılar. Temizlik yaparken iyi bir genel görüş ile
emici lastiğin mükemmel yönlendirme özelliği, kullanıcının, duvar kenarlarını ve 
aralarını temizlemesine olanak verir. Özel ECO modu gürültüyü azaltır ve gürültüye 
karşı hassas alanlarda dahi günlük temizlik yapılmasına imkân verir.



TASKI Swingo 4000  

KOMBiNE YER YIKAMA MAKiNELERi

Teknik Bilgiler

Açıklama

 

Çalışma genişliği                                  

Teorik performans 

Voltaj                 

Akü kapasitesi

Kirli su tankı - ex tank (nominal)       

Solüsyon tankı - ex tank (nominal)  

Emici lastik başlığı genişliği

 

Akü deşarj süresi                      

Aksesuarlar / Ek Parçalar

Açıklama 

Model Ürün Kodu

TASKI Swingo 4000 70022819

Ürün Kodu

70013875

70023876

70013927

70013942

70018133

70018134

Özellikler

Açıklama

Dolu depo ile temizlik yapmadan çalışma eğimi       

Fırça sistemi                

Fırça basıncı                            

Temizleme hızı / Ulaşım hızı                                     

Ses seviyesi 

Elektrik koruma sınıfı 

Su sıçraması için koruma sınıfı            

Onaylar

Açıklama 

Şasi koruma seti - koruma tekerlekli

Koruma tavanı *

* Şasi koruma seti ile birlikte

 

BMS (Akü Yönetim Sistemi): İsteğe bağlı olarak alınan makine üstü şarj cihazı, akünün şarjının bitmesini önler ve şarj işlemini takip eder. 
Bu donanım sadece 330 Ah jel tip akülerle alınabilmektedir.

CSD (Kontrollü Solüsyon Dozajı): CSD sistemi, temizleme solüsyonunun hıza bağımlı şekilde temin edilmesine imkân verir. Bu özellik, 
zemine verilen solüsyon miktarının - makine ne kadar hızlı çalışırsa çalışsın - daima aynı dozda olmasını garanti eder. Sonuç: Köşelerde ve 
dönüşlerde sıvı birikintileri olmadığı gibi temizleme solüsyonunda %30 - %50 arasında bir tasarruf sağlanır ki bu, makinenin verimliliğini 
önemli derecede arttırır.

ECO modu: ECO, emiş motorunun gücüyle eş zamanlı olarak, emiş motorunun gürültü seviyesini de azaltarak enerji tasarrufu yapılmasını 
işaret eder ki bu sayede hastaneler gibi gürültüye karşı hassas ortamlarda gündüz vakti temizlik mümkün kılınır.

JFit (Otomatik Seyretme Sistemi): JFit, sürekli bir şekilde üstün temizlik sonuçları elde etmenize, maliyetlerinizi kontrol etmenize, 
makinenizin çalışmasını kolaylaştırmanıza yardımcı olacak ve aşırı doz kullanımını önleyecektir.

START/STOP programı: Solüsyon akış seviyesi, fırça basıncı, ECO modu vb. tüm makine ayarları temizlik işleminiz bittiğinde bu düğme ile 
kaydedilir ve bir sonraki çalışma başlatılırken bu ayarlar geri çağrılır. Söz konusu özellik, çoğunlukla aynı temizleme işlemlerine anında 
başlanmasını sağlar.

6375 m2/s

85cm

110 cm

200 l

210 l

24 V 

240-360 Ah/C5 

4,5-6,5 saat

760 kgKullanıma hazır makine ağırlığı 
(w/240 Ah aküleri ve 75 Kg sürücü ile)

Ölçüler (U x G x Y)
(Sürücü koltuğu üzeri yükseklik)

178 x 89 x 140 cm

200 cm

%15

2x43 cm

56 -112 kg

7.5Km/s / 8.0Km/s

67dB(A)

III

IPX3

CE/CB Test sertifikası

Dönüş çapı 

Sürücü disk 43 cm (2 Adet)

Yer yıkama fırçası - standart 43 cm (2 Adet)

Taski JFit Seti - Swingo  4000

Traksiyonel akü 24V/360 Ah

Redresör - Sarj cihazı

Flaş (Uyarı) ışığı seti

Ön far seti



TASKI® Swingo 5000
Büyük, binicili otomatik yer yıkama makinesi
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TASKI Swingo 5000 size neler sunuyor:

 Arttırılmış verimlilik
 Kusursuz temizlik performansı ve kuru zeminler
 TASKI güvenilirliği
 Kusursuz nitelikler

Arttırılmış verimlilik
Patentli Intelliflow sistemi, yere her zaman doğru miktarda solüsyon vererek, 
önemli ölçüde su tasarrufu sağlar. 200 litrelik tank hacmi ve 7.5 km/s'lik yüksek 
temizleme hızı ile birlikte bu özellikler, verimliliği önemli ölçüde arttırır ve tankı 
doldurmak için verilen zaman alıcı duraklamaların sayısını azaltır. Benzersiz tüm 
tekerleklerden yönlendirme, makinenin daha çevik olmasını ve sıkışık alanlarda 
daha kolay manevra yapmasını sağlar.

Kusursuz temizlik performansı ve kuru zeminler
Yeni ve patentli W-biçimli emici lastik başlığı, zemin profilini takip eder ve 
köşelerde, dönüş yaparken ve hatta düzgün olmayan, pürüzlü zeminlerde dahi 
suyun mükemmel şekilde zeminden alınmasını sağlar. Özel emici lastikler ve 
doğrudan emiş borusu, tıkanma olmadan küçük parçacıkların toplanmasını 
kolaylaştırır. Böylece tamamen kuru zeminler ve mükemmel zemin görünümü 
elde edilir.

TASKI güvenilirliği
Dayanıklı olması ve zorlu temizlik işlerinin üstesinden gelmesi için geliştirilen TASKI 
Swingo 5000, yüksek teknoloji ürünü malzemeler ve makinenin hizmet zamanını 
arttırıp, onarım maliyetlerini azaltan uzun ömürlü parçalardan meydana getirilmiştir. 
Sıkça bakım gerektiren bütün parçalar, sarı renk kodu ile belirlenmiştir ve herhangi 
bir alet gerekmeden kolayca çıkarılabilirler. Bu özellikler, minimum düzeyde kullanıcı 
eğitimi ile sorunsuz çalışmayı mümkün kılar ve makinenin hizmet zamanını arttırır.

Kusursuz nitelikler
Alçak giriş, yüksek arkalıklı ayarlanabilir koltuk ve yeni hareket pedalı, güvenli ve 
ergonomik bir çalışmayı mümkün kılar. Temizlik yaparken iyi bir genel görüş ile 
emici lastiğin mükemmel yönlendirme özelliği, kullanıcının, duvar kenarlarını ve 
aralarını temizlemesine olanak verir. Özel ECO modu gürültüyü azaltır ve 
gürültüye karşı hassas alanlarda dahi günlük temizlik yapılmasına imkan verir.



TASKI Swingo 5000  

KOMBiNE YER YIKAMA MAKiNELERi

Teknik Bilgiler

Açıklama

 

Çalışma genişliği                                  

Teorik performans 

Voltaj                 

Akü kapasitesi

Kirli su tankı - ex tank (nominal)       

Solüsyon tankı - ex tank (nominal)  

Emici lastik başlığı genişliği

 

Akü deşarj süresi                      

Aksesuarlar / Ek Parçalar

Açıklama

Model Ürün Kodu

Ürün Kodu

TASKI Swingo 5000 70022968

70013613

70013614

70013927

70013942

70018133

70018134

Özellikler

Açıklama

Dolu depo ile temizlik yapmadan çalışma eğimi       

Fırça sistemi                

Fırça basıncı                            

Temizleme hızı / Ulaşım hızı                                     

Ses seviyesi 

Elektrik koruma sınıfı 

Su sıçraması için koruma sınıfı            

Onaylar

Açıklama 

Koruma tavanı *

Kirli su hortumu - uzun

* Şasi koruma seti ile birlikte

 

BMS (Akü Yönetim Sistemi): İsteğe bağlı olarak alınan makineye monte şarj cihazı, akünün derin deşarj olmasını önler ve şarj işlemini takip 
eder. Bu donanım sadece 330 Ah jel tipi akülerle alınabilmektedir. *Türkiye'de geçerli değildir.

IntelliFlow (Kontrollü Solusyon Dozajı): IntelliFlow sistemi, temizleme solüsyonunun hıza bağımlı şekilde temin edilmesine imkan verir. Bu 
özellik, zemine verilen solüsyon miktarının - makine ne kadar hızlı çalışırsa çalışsın-daima aynı dozda olmasını sağlar. Sonuç: Makine 
verimliliğini önemli ölçüde arttıran Intelliflow, köşelerde ve dönemeçlerde su birikintilerini önler, su ve kimyasal tüketiminde %30 - 50'ye varan 
bir tasarruf sağlar.

ECO modu: ECO, emiş motorunun gücü ile eş zamanlı olarak, emiş motorunun gürültü seviyesini de azaltarak enerji tasarrufu sağlar ve bu 
sayede hastaneler, okullar gibi gürültüye karşı hassas ortamlarda gündüz vakti temizliği mümkün kılar.

START/STOP programı: Solüsyon seviyesi, fırça basıncı, ECO modu vb. tüm makine ayarları temizlik işleminiz bittiğinde bu düğme ile 
kaydedillir ve bir sonraki çalışma başlatılırken bu ayarlar geri çağrılır. Söz konusu özellik, çoğunlukla aynı temizleme işlemine anında 
başlanmasını sağlar.

7875 m2/s

105 cm

129 cm

200 l

210 l

24 V

240-360 Ah/C5

4.5-6.5 saat 

790 kgKullanıma hazır makine ağırlığı 
(w/240 Ah aküleri ve 75 Kg sürücü ile)

Ölçüler (U x G x Y)
(Sürücü koltuğu üzeri yükseklik)

178x109x140 cm

200 cm

%15

4x28 cm

60-90 kg

7.5Km/s / 8.0 km/s

67dB(A)

III

IPX3

CE/CB Test sertifikası

Dönüş çapı 

Yer yıkama fırçası - 28 cm (4 adet)

Sürücü disk - 28 cm (4 adet)

Traksiyonel akü (sulu tip) 24V/360 Ah

Redresör - Şarj cihazı

TASKI JFit seti - Swingo 4000/5000

Flaş (uyarı ışığı) seti

Ön far seti

Şasi koruma seti - koruma tekerlekli



Teknik Bilgiler
Çalışma genişliği 43 cm (17 inch)
Fırça hızı 165 rpm
Ağırlık 42 kg (çıkartılabilir 5

kg)
Motor yüksekliği 31.5 cm
Elektirik tüketimi 1100 W
Voltaj 230 V / 50 Hz

Kablo uzunluğu 15 m
Ses seviyesi 57 dB(A)
Güvenlik standartı Koruma sınıfı II
Belgeler CE, TÜV

Çalışma genişliği 43 cm (17 inch)
Fırça hızı 165 rpm
Ağırlık 42 kg (çıkartılabilir 5

kg)
Motor yüksekliği 31.5 cm
Elektirik tüketimi 1100 W
Voltaj 230 V / 50 Hz

Kablo uzunluğu 15 m
Ses seviyesi 57 dB(A)
Güvenlik standartı Koruma sınıfı II
Belgeler CE, TÜV

TASKI® Ergodisc 165
Tek diskli, tek hızlı (165 devir/dakika) - çok yönlü yer
yıkama ve cilalama
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TASKI Ergodisc 165 size neler sunuyor:

 Ergonomi
 Güvenlik
 Kolay kullanım
 Ve çok yönlü kullanım imkanı 

Kolay kullanım: 
Makinenin verimliliğini artıran kullanım kolaylıkları:
- eğitim ve işleyiş kolaylığı
- kolay takılan aksesuarları (ekstra araç gerektirmeden) 
- katlanabilir sap ve çıkartılabilen ağırlıkları ile uygulama, 
taşınma ve depolama kolaylığı 

Çok yönlü kullanım imkanı:
Çok amaçlı kullanımı sayesinde, bir çok makinenin işini görerek 
fiyat/performans oranını beklentinin üstüne taşır:
- değişik türdeki temizlik işlerine adapte edilebilir 
- geniş aksesuar yelpazesine sahiptir.

Ergodisc 165 özellikle; ıslak yıkama, cila sökme, parlatma, 
sprey temizlik, şampuanlama, ahşap yüzeylerin bakımı ve 
kristalizasyon uygulamaları çok kullanışlıdır.

Ergonomi:
Daha iyi çalışma performansı için ergonomiyi artıran özellikleri;
- anatomik tutacak
- yüksekliği ayarlanabilir sap
- düşük titreşim seviyesi
- düşük ses seviyesi
- kolay başlatma (soft start) özelliği

Güvenlik:
Daha güvenli bir çalışma sağlayan özellikleri:
- kapalı el sistemi ile el koruması
- çift yalıtım ile elektirik şoku koruması
- çift güvenlik kilidi



TASKI Ergodisc 165 

TEK DiSKLi YER YIKAMA VE CiLALAMA MAKiNELERi

Su tankı (Ergodisc)

Fırça 43 cm (Ergodisc)

Sürücü disk 43 cm (Ergodisc)
Polyester yer yıkama pedleri

70012404

70012407

70012405

Lütfen satış yetkilisi ile iletişime geçiniz.

Özellikler

Aksesuarlar / Ek Parçalar 

Açıklama Ürün Kodu
                

Ürün Kodu

70001972TASKI Ergodisc 165 (230V/50 Hz)

Model 

Köpük jeneratörü: Köpük jeneratörü, entegre kompresör ile birlikte etkin ve ekonomik kuru köpük yıkama imkanı sağlar. Kısa kuruma süresi 
sayesinde alan hızla tekrar kullanıma hazır hale gelir.

Vakum ünitesi ve vakum eteği: Opsiyonel vakum ünitesi ve vakum eteğinin kombinasyonu sayesinde tozların tekrar havaya karışması 
engellenir. Sprey temizlik sırasında etek aynı zamanda su sıçrama koruması olarak da kullanılabilir.

Su tankı: Derin temizlik ve ovalama fonksiyonu için en iyi aksesuar. Su tankı makineye mükemmel oturur ve temizliği kolaylaştıran çıkarılabilen 
kapağa sahiptir.

Sağlamlık: TASKI Ergodisc tek diskli temizlik makineleri içerisinde yepyeni bir makinedir. Yüksek teknoloji ürünü metaryallerin kullanımı 
sayesinde, dayanıklı ve şokları absorbe eden gövdeye sahiptir. Ergodisc'ler uzun ömürlü ve düşük servis maliyetli makineler olarak 
tasarlanmıştır.

Tüm Ergodisc makineleri 2 yıl garantilidir.



TASKI® Ergodisc Duo
Çift hızlı tek diskli yer yıkama ve cilalama makinesi
iki güçlü makine bir arada

Teknik Bilgiler
Çalışma genişliği 43 cm (17 inch)
Fırça hızı 165 rpm
Ağırlık 42 kg (çıkartılabilir 5

kg)
Motor yüksekliği 31.5 cm
Elektirik tüketimi 1100 W
Voltaj 230 V / 50 Hz

Kablo uzunluğu 15 m
Ses seviyesi 57 dB(A)
Güvenlik standartı Koruma sınıfı II
Belgeler CE, TÜV

Çalışma genişliği 43 cm (17 inch)
Fırça hızı 165 rpm
Ağırlık 42 kg (çıkartılabilir 5

kg)
Motor yüksekliği 31.5 cm
Elektirik tüketimi 1100 W
Voltaj 230 V / 50 Hz

Kablo uzunluğu 15 m
Ses seviyesi 57 dB(A)
Güvenlik standartı Koruma sınıfı II
Belgeler CE, TÜV
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TASKI Ergodisc Duo size neler sunuyor:
 Ergonomi 
 Güvenlik 
 Kolay kullanım 
 Çok yönlü kullanım imkanı 

Kolay kullanım: 
Makinenin verimliliğini artıran kullanım kolaylıkları:
- eğitim ve işleyiş kolaylığı
- kolay takılan aksesuarları (ekstra araç gerektirmeden) 
- katlanabilir sap ve çıkartılabilen ağırlıkları ile uygulama, 
taşınma ve depolama kolaylığı 

Çok yönlü kullanım imkanı:
Çok amaçlı kullanımı sayesinde, bir çok makinenin işini görerek 
fiyat/performans oranını beklenin üstüne taşır:
- değişik türdeki temizlik işlerine adapte edilebilir.
- geniş aksesuar yelpazesine sahiptir.

Ergodisc Duo özellikle; ıslak yıkama, cila sökme, parlatma, 
sprey temizlik, şampuanlama, ahşap yüzeylerin bakımı, 
kristalizasyon ve sistre uygulamalarında çok kullanışlıdır.

Ergonomi:
Daha iyi çalışma performansı için ergonomiyi artıran özellikleri;
-anatomik formda tutacak
-yüksekliği ayarlanabilir sap
-düşük ses seviyesi
-düşük titreşim seviyesi
-yavaş başlatma (soft start) özelliği

Güvenlik:
Daha güvenli bir çalışma sağlayan özellikleri; 
- kapalı tutacak sistemi sayesinde el koruması
- çift yalıtım ile elektrik şoku koruması
- çift güvenlik kilidi



TASKI Ergodisc Duo 

TEK DiSKLi YER YIKAMA VE CiLALAMA MAKiNELERi

Özellikler

Su tankı (Ergodisc)

Fırça 43 cm (Ergodisc)

Sürücü disk 43 cm (Ergodisc)

Polyester yer yıkama pedleri

70012404

70012407

70012405

Lütfen satış yetkilisi ile iletişime geçiniz.

Aksesuarlar / Ek Parçalar

Açıklama Ürün Kodu
                

Ürün Kodu

70001970TASKI Ergodisc 165 (230V/50 Hz)

Model 

Köpük jeneratörü: Köpük jeneratörü entegre kompresör ile birlikte, etkili ve ekonomik kuru köpük yıkamayı mümkün
kılar. Kısa kuruma süresi alanın hızla tekrar kullanıma açılmasını sağlar.

Vakum ünitesi ve vakum eteği: Vakum ünitesi ve vakum eteğinin kombinasyonu sayesinde tozların tekrar havaya karışması engellenir. Sprey 
temizliği sırasında, etek aynı zamanda su sıçrama koruması olarak da kullanılabilir.

Su tankı: Derin temizlik ve ovalama fonksiyonu için en iyi aksesuar. Su tankı makineye mükemmel oturur ve rahat temizlenebilmesi için büyük 
ve çıkabilen bir kapağı vardır.

Sağlamlık: TASKI Ergodisc tek diskli temizlik makineleri içersinde yepyeni bir makinedir. Yüksek teknoloji ürünü materyallerin kullanımı 
sayesinde, dayanıklı ve şokları absorbe eden uzun ömürlü, düşük servis maliyetli bir makine yaratılmıştır.

Tüm Ergodisc makineleri 2 yıl garantilidir.



TASKI® Ergodisc 1200
Ultra yüksek hızlı tek diskli temizlik makinesi - yüksek
hızda cila bakımı

 

Teknik Bilgi
Çalışma Genişliği 50 cm
Devir Hızı 1200 rpm
Ağırlık 42 kg
Motor yüksekliği 43 cm
Elektirik tüketimi 1300 W
Voltaj 230 V / 50 Hz
Kablo uzunluğu 25 m
Ses seviyesi 64 dB(A)
Güvenlik standartı Koruma sınıfı I
Belgeleri CE, TÜV

Çalışma Genişliği 50 cm
Devir Hızı 1200 rpm
Ağırlık 42 kg
Motor yüksekliği 43 cm
Elektirik tüketimi 1300 W
Voltaj 230 V / 50 Hz
Kablo uzunluğu 25 m
Ses seviyesi 64 dB(A)
Güvenlik standartı Koruma sınıfı I
Belgeleri CE, TÜV

www.diversey.com

33

TASKI Ergodisc 1200 size neler sunuyor:

 Hız
 Ergonomi
 Güvenlik
 Basit kullanım olanakları

Güvenlik:
Daha güvenli bir çalışma sağlayan özellikleri:
- kapalı tutacak sistemi sayesinde el koruması
- çift yalıtım ile elektrik şoku koruması
- çift güvenlik kilidi

The Ergodisc 1200 özellikle; parlatma, sprey temizleme, 
cilalama uygulamaları için idealdir. 

Hız 
Yarı zamanda göz alıcı parlaklık. Kolay kullanım (düz çizgi 
hareketi) ve ultra-yüksek hız size her zaman parlayan göz 
alıcı yüzeyleri garanti eder. Hareketli ön tekerlek daha iyi bir 
hareket kabiliyeti ve "düz çizgi" hareketini sağlar. Geniş 
çalışma eni (50cm/20") ve topuk izi vb. kirleri çıkarmadaki 
muhteşem kabiliyeti TASKI Ergodisc 1200'ü geniş alanlar için 
çok ideal kılar.

Ergonomi: 
Daha iyi çalışma performansı için ergonomiyi artıran 
özellikleri;
- anatomik formda tutacak
- ayarlanabilir sap
- düşük titreşim seviyesi

Basit Kullanım:
Çalışma verimini artıran kolay kullanım özellikleri:
- eğitim ve işleyiş kolaylığı
- kolay takılan aksesuarla (ekstra araç gerektirmeden)
- depolama ve nakliyat, katlanabilir sap ve çıkartılabilir ağırlık



TASKI Ergodisc 1200

TEK DiSKLi YER YIKAMA VE CiLALAMA MAKiNELERi

Scotch Brite Yer Pedi (515 mm, beyaz) 70013913

Özelliklerin Açıklaması

Aksesuarlar / Ek Parçalar 

Açıklama Ürün Kodu
                

Ürün Kodu

70004215TASKI Ergodisc 1200 (230v/50Hz)

Model 

Vakum ünitesi ve vakum eteği: Vakum ünitesi ve vakum eteği kombinasyonu tozun havaya karışmasına mani olur. Sprey temizlik esnasında 
ise etek aynı zamanda bir su sıçrama koruyucusu olarak da vazife görür.

Direkt solüsyon dağıtımı: Temizleme solüsyonu pedin tam ortasından verilir ve solüsyonun tüm pede eşit bir şekilde yayılması sağlanır. 
Elektrikli sprey ünitesi standartlara tam uyar.

Tam ped teması: Esnek ped sistemi tüm yüzeylere eşit ve sürekli basınç uygular ve makinenın düz olmayan zeminlerde bile etkin 
kullanılmasını sağlar.

Sağlamlık: TASKI Ergodisc serisi tek diskli temizlik makinaları içerisinde yenilikçi bir yelpazedir. Yüksek teknoloji ürünü materyallerin kullanımı 
sayesinde, dayanıklı ve şokları absorbe eden uzun ömürlü, düşük servis maliyetli bir makine yaratılmıştır.



TASKI® Vacumat 22
Islak / kuru vakum makinesi

Teknik Bilgiler
Tank kapasitesi: ıslak 22 l
Tank kapasitesi: kuru 28 l
Tank hacmi 45 l
Ağırlık (kablo dahil) 10,5 kg
Ses seviyesi 64 db(A)
Nominal elektirik tüketimi 1000 W
Vakum gücü 22 kPa
Maksimum hava akışı 60 l/s
Boyutlar(U x G x Y) 390x630x440 mm
Kablo uzunluğu 10 m
Emme borusu uzunluğu 2,2 m
Tekerlek sayısı 5
Tekerlek çapı 50 mm
Koruma sınıfı II
Onay belgeleri SEV, ÖVE, TÜV,

CSA

Tank kapasitesi: ıslak 22 l
Tank kapasitesi: kuru 28 l
Tank hacmi 45 l
Ağırlık (kablo dahil) 10,5 kg
Ses seviyesi 64 db(A)
Nominal elektirik tüketimi 1000 W
Vakum gücü 22 kPa
Maksimum hava akışı 60 l/s
Boyutlar(U x G x Y) 390x630x440 mm
Kablo uzunluğu 10 m
Emme borusu uzunluğu 2,2 m
Tekerlek sayısı 5
Tekerlek çapı 50 mm
Koruma sınıfı II
Onay belgeleri SEV, ÖVE, TÜV,

CSA
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TASKI Vacumat 22 size neler sunuyor:

 Kullanım özgürlüğü 
 Uygulama çeşitliliği  
 Yüksek performans 
 Sağlamlık ve dayanıklılık 

Sağlamlık ve dayanıklılık
Özel tasarımlı mekanik şamandıra sistemi ve ikili filtreleme 
özelliği motorun ömrünü ve bakım süresini uzatır. Darbelere 
ve kimyasallara dirençli özel tankı Vacumat 22'yi her türlü 
etkiye karşı daha da sağlam ve dayanıklı kılar.

Kullanım özgürlüğü
Vacumat 22 kuru temizleme aparatı ile kolayca ıslak 
temizlemeden kuru temizlemeye geçebilir. Bu da makineye 
ister yumuşak ister sert yüzlerde tamamen çok fonksiyonlu bir 
yapı kazandırır.

Uygulama çeşitliliği
Vakum temizleme ürününün geniş kullanım seçeneklerinin 
yanında ürün TASKI tek diskli yer yıkama makineleri ile birlikte 
kullanıldığında derin temizlikte veya günlük temizlikte de etkin 
bir şekilde kullanılabilir. Vacumat 22'nin özel aksesuarları, 
merdiven ve pencere kenarları gibi düşey yüzeylerin kolayca 
temizlenmesini sağlar.

Yüksek performans
Yüksek emiş gücü, mükemmel hereket kabiliyeti
ve optimum tank kapistesi ile Vacumat 22 temizliğin verimini 
önemli ölçüde artırır.



TASKI Vacumat 22  

ISLAK/KURU ELEKTRiKLi SÜPÜRGELER

Islak vakum seti (Vac. 22 ve 44t)

Kuru vakum seti (Vac. 22)

Toz torbası (10 adet, Vac. 22 için)

70012436

70012435

70012453

Aksesuarlar / Ek Parçalar 

Açıklama Ürün Kodu
 

Ürün Kodu

70003306TASKI Vacumat 22

Model 



TASKI® Vacumat 44T
Islak / kuru vakum makinesi

Teknik Bilgiler
Tank kapasitesi (ıslak) 44 l
Tank kapasitesi (kuru) 44 l
Tank hacmi 70 l
Emiş başlığı genişliği 64 cm
Kablolu ağırlığı 23 kg
Ses seviyesi 67 dB(A)
Elektrik tüketimi 2x950 W
Vakum gücü 2x22 kPa
Maksimum hava akışı 2x50 l/s
Boyutlar(UxGxY) 830x530x930 mm
Kablo uzunluğu 15 m
Tekerlek sayısı 2
Tekerlek çapı 200 mm
Taşıyıcı tekerlekler 2
Taşıyıcı tekerlek çapı 75 mm
Koruma sınıfı II

Tank kapasitesi (ıslak) 44 l
Tank kapasitesi (kuru) 44 l
Tank hacmi 70 l
Emiş başlığı genişliği 64 cm
Kablolu ağırlığı 23 kg
Ses seviyesi 67 dB(A)
Elektrik tüketimi 2x950 W
Vakum gücü 2x22 kPa
Maksimum hava akışı 2x50 l/s
Boyutlar(UxGxY) 830x530x930 mm
Kablo uzunluğu 15 m
Tekerlek sayısı 2
Tekerlek çapı 200 mm
Taşıyıcı tekerlekler 2
Taşıyıcı tekerlek çapı 75 mm
Koruma sınıfı II
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TASKI Vacumat 44T size neler sunuyor:

 Artırılmış verimlilik 
 Mükemmel emiş performansı 
 Ergonomik kullanım 
 Sağlamlık ve uzun ömürlü kullanım 

Sağlamlık ve uzun ömürlü kullanım
Özel tasarımlı mekanik şamandıra sistemi ve çift filtre özelliği 
motorun ömrünü ve bakım sürelerini uzatır. Paslanmaz çelik 
tankı alkalilere ve asitlere karşı dayanıklıdır. Sahip olduğu 
dayanıklı çelik taşıyıcı araba ve kauçuk tekerlekler uzun 
ömürlü kullanımı garanti eder.

Artırılmış verimlilik
Diğer ıslak-kuru temizlik yöntemlerine oranla orta-büyük 
alanlar 3 kata kadar daha hızlı olarak temizlenir. TASKI 
Ergodisc tek diskli yer yıkama makinesi ile beraber 
kullanımda, cila sökme ve yer yıkama gibi temel 
uygulamalarda farkedilir bir verimlilik artışı sağlar. Bu toplam 
bir maliyet verimliliği ve kullanıcı rahatlığı anlamına 
gelmektedir.

Mükemmel emiş gücü
Opsiyonel fixomat aparatı etkin su çekişi sağlar ve iz 
bırakmadan tamamen kuru zeminler yaratır. Sahip olduğu 
geniş aksesuarları sayesinde dökülmeler, küçük alanlar veya 
diğer özel müşteri gereksinimleri için farklı çözümler sunar.

Ergonomik kullanım
Tankın taşıyıcı arabası üzerinde yan yatırılabilme özelliği ve 
ayarlanabilir sap kullanım sırasında ergonominin ve konforun 
garantisidir.



TASKI Vacumat 44T  

ISLAK/KURU ELEKTRiKLi SÜPÜRGELER

Fixomat

Islak vakum seti

Silici başlık

Emme borusu

Açılı bağlantı parçası

Emme hortumu

Toz torbası

Pamuklu filtre

Universal toz nozulu

70012785

70012436

70012111

70012103

70012109

70012170

70012453

70012817

70012118

Aksesuarlar / Ek Parçalar 

Açıklama Ürün Kodu
                

Ürün Kodu

70004218TASKI Vacumat 44T (trolley dahil; fixomat hariçtir) (230V/50Hz)

Model 



TASKI® Vento 8
Kuru tip vakum makinesi

Teknik Bilgiler
Toz torbası kapasitesi 8 litre
Torba Tipi (Kağıt/Özel yapıda polyester) Her ikisi de
Nominal tüketim 900 W
Voltaj 220/240 V
Ağırlık (kablolar dahil) 6 kg
Ses Düzeyi 59 dB(A)
Vakum gücü 17 kPa
Maksimum hava akışı 55 l/saniye
Filtrasyon (aşama) 4 ( 5 inc egzost

filtresi)
Kablo uzunluğu 10.5 m
Hortum uzunluğu 2.2 m
Emiş tübü Metal
Vakum başlığı genişliği 270 mm
Boyutlar 420x390x340 mm
Koruma Sınıfı Sınıf II
Egzost filtresi seçeneği Evet
Çok hassas (HEPA filtre) hava filtresi
seçeneği

Hayır

Sertifikalar CE / SEV / TÜV /
CSA

Toz torbası kapasitesi 8 litre
Torba tipi (Kağıt/Özel yapıda polyester) Her ikisi de
Nominal tüketim 900 W
Voltaj 220/240 V
Ağırlık (kablolar dahil) 6 kg
Ses düzeyi 59 dB(A)
Vakum gücü 17 kPa
Maksimum hava akışı 55 l/saniye
Filtrasyon (aşama) 4 (5 inc egzost

filtresi)
Kablo uzunluğu 10.5 m
Hortum uzunluğu 2.2 m
Emiş tübü Metal
Vakum başlığı genişliği 270 mm
Boyutlar 420x390x340 mm
Koruma sınıfı Sınıf II
Egzost filtresi seçeneği Evet
Çok hassas (HEPA filtre) hava filtresi
seçeneği

Hayır

Sertifikalar CE / SEV / TÜV /
CSA

www.diversey.com

39

TASKI Vento 8 size neler sunuyor: 

 Çok fonksiyonlu tutacak
 Geliştirilmiş hava filtrasyonu
 Üstün manevra kabiliyeti
 Bazı değişiklikler ve yeni özellikler

Üstün manevra kabiliyeti
Çift destek tekerleği ve çift serbest döner tekerlek 
sistemleriyle maksimum denge ve üstün manevra kabiliyeti 
sağlar.

Bazı değişiklikler ve yeni özellikler
Kolay depolama ve saklama için montaj destek eklemeleri ve 
emniyet için geliştirilmiş sökülebilir güç kablosu ve fiş tutacağı 
ek özelliklerden bazılarıdır.

Çok fonksiyonlu tutacak
Fonksiyonel tutacak dizaynı, geliştirilmiş açılma mekanizması, 
ayakla kontrol edilebilen açma/kapama düğmesi ve uygun 
kablo düzeni özellikleri ile ergonomik bir kullanım kolaylığı 
sağlar.

Geliştirilmiş hava filtrasyonu
Makineler, yeni tek kullanımlık özel yapıdaki polyester torba, 
bez filtre, motor koruyucu filtre ve opsiyonel egzoz filtresi gibi 
maksimum filtrasyon kalitesi sağlayan filtreleme sistemini 
kullanır. Bu sistem, vakum operasyonu sırasında ve 
sonrasında hava kalitesini önemli şekilde artırır ve motorun 
ömrünü uzatır.



TASKI Vento 8  

KURU TiP ELEKTRiKLi SÜPÜRGELER

Tek kullanımlık özel yapıda polyester toz torbası (10 adet)

Tek kullanımlık kağıt toz torbası (10 adet)

Aksesuarlar / Ek Parçalar 

Açıklama Ürün Kodu
                

Ürün Kodu

TASKI Vento 8

Model 

70022113

70012963

70012965



TASKI® Vento 15
Kuru tip vakum makinesi

Teknik Bilgiler
Toz torbası kapasitesi 15 litre
Torba Tipi (Kağıt/Özel yapıdaki polyester) Her ikisi de
Nominal tüketim 1000 W
Voltaj 220/240 V
Ağırlık (kablolar dahil) 8 kg
Ses Düzeyi 59 dB(A)
Vakum gücü 22 kPa
Maksimum hava akışı 61 l/saniye
Filtrasyon (aşama) 4 ( 6 inc egzos &

HEPA )
Kablo uzunluğu 10.5 m
Hortum uzunluğu 2.2 m
Emiş tübü Metal
Vakum başlığı genişliği 300 mm
Boyutlar 420x390x480 mm
Koruma Sınıfı Sınıf II
Egzost filtresi seçeneği Evet
Mikrofiltre (HEPA) seçeneği Evet
Sertifikalar CE / SEV / TÜV /

CSA

Toz torbası kapasitesi 15 litre
Torba tipi (Kağıt/Özel yapıdaki polyester) Her ikisi de
Nominal tüketim 1000 W
Voltaj 220/240 V
Ağırlık (kablolar dahil) 8 kg
Ses düzeyi 59 dB(A)
Vakum gücü 22 kPa
Maksimum hava akışı 61 l/saniye
Filtrasyon (aşama) 4 ( 6 inc egzos &

HEPA )
Kablo uzunluğu 10.5 m
Hortum uzunluğu 2.2 m
Emiş tübü Metal
Vakum başlığı genişliği 300 mm
Boyutlar 420x390x480 mm
Koruma sınıfı Sınıf II
Egzost filtresi seçeneği Evet
Mikrofiltre (HEPA) seçeneği Evet
Sertifikalar CE / SEV / TÜV /

CSA
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TASKI Vento 15 size neler sunuyor: 
 Çok fonksiyonlu tutacak
 Geliştirilmiş hava filtrasyonu
 Üstün manevra kabiliyeti
 Bazı değişiklikler ve yeni özellikler

Üstün manevra kabiliyeti
Çift destek tekerleği ve çift serbest döner tekerlek 
sistemleriyle maksimum denge ve üstün manevra kabiliyeti 
sağlar.

Bazı değişiklikler ve yeni özellikler
Kolay depolama ve saklama için montaj destek eklemeleri ve 
emniyet için geliştirilmiş sökülebilir güç kablosu ve fiş tutacağı 
ek özelliklerden bazılarıdır. Krevis nozül ve döşeme fırçası 
standart aksesuarlardandır.

Çok fonksiyonlu tutacak
Fonksiyonel tutacak dizaynı, geliştirilmiş açılma mekanizması, 
ayakla kontrol edilebilen açma/kapama düğmesi ve uygun 
kablo düzeni özellikleri ile ergonomik bir kullanım kolaylığı 
sağlar.

Geliştirilmiş hava filtrasyonu
Makineler, yeni tek kullanımlık özel yapıdaki polyester torba, 
bez filtre, motor koruyucu filtre ve opsiyonel egzoz filtresi gibi 
maksimum filtrasyon kalitesi sağlayan filtreleme sistemini 
kullanır. Bu sistem, vakum operasyonu sırasında ve 
sonrasında hava kalitesini önemli şekilde artırır ve motorun 
ömrünü uzatır.



TASKI Vento 15

KURU TiP ELEKTRiKLi SÜPÜRGELER

Tek kullanımlık özel yapıdaki polyester toz torbası (10'lu paket)

Tek kullanımlık kağıt toz torbası (10'lu paket)

HEPA filtre

Egzoz filtresi

HEPA filtre kiti (HEPA filtre ve egzoz filtresi)

Aksesuarlar / Ek Parçalar 

Aksesuarlar Ürün Kodu
                

Ürün Kodu

TASKI Vento 15

Model 

70022112

70022164

70022166

70012972

70012971

70012970



TASKI® Dorsalino
Yüksek performanslı sırtta taşınabilir kuru vakum makinesi

Teknik Bilgilier
Toz torba kapasitesi 4,7 l
Kablolu ağırlığı 5,4 kg
Ses seviyesi 70 dB(A)
Elektirik tüketimi 900 W

21,5 kPa
Maksimum hava akışı 47 l/s
Boyutlar (UxGxY) 300x320x520 mm
Kablo uzunluğu 15 m
Hortum uzunluğu 2,2 m
Koruma sınıfı II
Belgeler ÖVE

Toz torba kapasitesi 4,7 l
Kablolu ağırlığı 5,4 kg
Ses seviyesi 70 dB(A)
Elektirik tüketimi 900 W

21,5 kPa
Maksimum hava akışı 47 l/s
Boyutlar (UxGxY) 300x320x520 mm
Kablo uzunluğu 15 m
Hortum uzunluğu 2,2 m
Koruma sınıfı II
Belgeler ÖVE
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TASKI Dorsalino size neler sunuyor:
 Hareket özgürlüğü 
 Sessiz kullanım 
 Güç ve verimlilik 
 Çok yönlü kullanım imkanı 

Çok yönlü kullanım
TASKI Dorsalino her türlü kullanımda mükemmel performans 
sergiler, özellikle merdivenler, tiyatro ve sinema salonları, 
otobüsler gibi dar ve kalabalık alanları temizlemek için çok 
kullanışlıdır. Belde taşınabilen geniş aksesuar yelpazesi ise 
kullanım esnasında hızlı ve kolay erişim sağlar.

Hareket özgürlüğü
Hafif, ergonomik ve aynı zamanda kişiye göre ayarlanabilen 
sırtta taşıma sistemi ile kullanıcısına optimum ergonomi ve 
kullanım rahatlığı sağlar ve bu sayede iş verimliliğini artırır.

Güç ve verimlilik
Güçlü, dayanıklı ve etkili vakum motoru, geniş aksesuar 
yelpazesi ile tekstil veya sert zeminlerde mükemmel temizliği 
garanti eder.

Sessiz kullanım
Düşük ses seviyesi kullanımını daha konforlu kılar ve aynı 
zamanda çevreyi rahatsız etmez.



TASKI Dorsalino  

KURU TiP ELEKTRiKLi SÜPÜRGELER

Aksesuar seti

Toz torbası(10 adet)

Konik bağlantı parçası

Fırçalı toz alma nozulu

Radyatör nozulu

Boru temizleme nozulu

Döşeme nozulu

Krevis nozulu

Tekerlekli vakum başlığı (70012109 ile beraber sipariş verilmelidir)

70012192

70012193

70012108

70012113

70012114

70012115

70012116

70012117

70012112

Aksesuarlar / Ek Parçalar 

Açıklama Ürün Kodu
                

Ürün Kodu

70001801TASKI Dorsalino

Ürün Adı



Teknik Veriler
Çalışma genişliği 38 cm / 50 cm
Toz torbası kapasitesi 4 l
Kablolu ağırlık 7,8 kg / 8,3 kg
Ses seviyesi 69 dB(A)
Nominal tüketim 900 W / 920 W
Vakum gücü 16 kPa
Maks. hava akışı 45 l/s
Boyutları (U x G x Y)) 260x380x1200 mm

260x500x1200 mm
Kablo uzunluğu 10 m
Fırça hızı 5000 rpm / 4500 rpm

devir/dakika
Fırça ayarı değişken 1-10 mm
Filtreleme 5-aşamalı
Koruma sınıfı II

Çalışma genişliği 38 cm / 50 cm
Toz torbası kapasitesi 4 l
Kablolu ağırlık 7,8 kg / 8,3 kg
Ses seviyesi 69 dB(A)
Nominal tüketim 900 W / 920 W
Vakum gücü 16 kPa
Maks. hava akışı 45 l/s
Boyutları (U x G x Y) 260x380x1200 mm

260x500x1200 mm
Kablo uzunluğu 10 m
Fırça hızı 5000 rpm / 4500 rpm

devir/dakika
Fırça ayarı değişken 1-10 mm
Filtreleme 5-aşamalı
Koruma sınıfı II

TASKI® Jet 38
Profesyonel dikey elektrikli süpürgeler
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TASKI Jet 38 size neler sunuyor:
 Güçlü ve etkin kullanım 
 Çok yönlülük 
 Artırılmış hava kalitesi 
 Kolay ve ergonomik taşıma özelliği  

Artırılmış hava kalitesi
TASKI Jet 38, çift filtreli kağıt toz torbası, yıkanabilir filtre, 
egzoz hava filtresi ve karbon fırça filtresinden meydana gelen 
modern 5 aşamalı bir filtreleme sistemini kullanır.Opsiyonel 
HEPA filtresi de ayrıca sunulmaktadır.

Kolay ve ergonomik taşıma
İki konumda yüksekliği ayarlanabilen sağlam ve ergonomik 
sapı dolayısıyla TASKI Jet 38 son derece kullanıcı dostudur. 
Kompakt tasarımı, hafifliği ve ergonomik şekilde tasarlanmış 
taşıma kolu, odadan odaya ve basamaklardan veya 
merdivenlerden kolayca taşınmasına olanak verir.

Güçlü ve etkin kullanım
TASKI Jet 38’in ikili motor sistemi mükemmel bir hava akışı 
sağlarken, yüksek hızlı fırçalar ise kiri halının iplikleri içinden 
mekanik bir şekilde söküp çıkarır. Bu da üstün bir temizleme 
sonucu ile geliştirilmiş temiz bir zemin görünümü elde 
edilmesini sağlar. Makinenin hafifliği ve manevra kabiliyeti, 
temizliğin çok verimli ve ergonomik olmasına imkân verir.

Çok yönlülük
TASKI Jet 38 yatay kullanım özelliği ile, mobilyaları ve 
yatakların altını kolayca temizleyebilir. Esnek hortumu, 
teleskobik borusu ve dar ağızlı/toz alma başlığı sayesinde 
yerden yüksek alanlarda da kullanılabilir. Fırça yüksekliği, 
farklı halı tiplerinde etkili vakumlama için kolayca 
ayarlanabilir.



TASKI Jet 38  

KURU TiP ELEKTRiKLi SÜPÜRGELER

Çift filtreli kağıt torba (10’lu paket)

Aksesuarlar / Ek Parçalar

Açıklama Ürün Kodu
                

Ürün Kodu

TASKI Jet 38

Ürün Adı

Özellikler

Toz alma ve dar ağızlı başlık, kullanıcının doğrudan erişebileceği şekilde makineye takılmıştır.

El korumalı ve teleskobik borulu (1 santim adım ayarlı) ergonomik ve yükseklik ayarlı sap, yormayan bir kullanımı mümkün kılar.

Fırça, herhangi bir alet kullanmadan değiştirilebilir ve uyarı ışığı, toz torbası dolduğunda veya fırça ayarı yanlış olduğunda ikaz eder.

TASKI Jet, uzun bir çalışma ömrü için yüksek düzeyde darbeye dirençli ABS’den üretilmiştir.

70022552

70012152



TASKI® Aquamat 20
Püskürtme emme halı yıkama makinesi

Teknik Bilgiler
Solüsyon tankı 22 l
Kirli su tankı 18 l
Maksimum hava çıkışı 47 l/s
Vakum gücü 22 kPa
Boyutları (UxGxY) 800x380x720 mm
Ağırlık 25 kg
Nominal elektirik tüketimi 1050 W
Ses seviyesi 66 dB(A)
Kablo uzunluğu 15 m
Koruma sınıfı II
Belgeler TÜV

Solüsyon tankı 22 l
Kirli su tankı 18 l
Maksimum hava çıkışı 47 l/s
Vakum gücü 22 kPa
Boyutları (UxGxY) 800x380x720 mm
Ağırlık 25 kg
Nominal elektirik tüketimi 1050 W
Ses seviyesi 66 dB(A)
Kablo uzunluğu 15 m
Koruma sınıfı II
Belgeler TÜV
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TASKI Aquamat 20 size neler sunuyor:

 Mükemmel derin temizlik 
 Kullanım rahatlığı 
 Kolay taşıma 
 Geniş aksesuar yelpazesi 

Kolay taşıma
Rahat kontrol edilebilir dizaynı, büyük tekerlekleri ve
kontrol sistemi ile, alanlar arasında kolayca hareket edebilir.

Geniş aksesuar yelpazesi
Daha iyi bir temizlik için, sprey ünitesi halı şampuanı 
ön-spreyleme işlemi için kulanılabilir. Opsiyonel 12cm'lik el 
nozulu, döşeme, merdiven ve diğer erişimi zor yerlerde, derin 
temizliği kolaylaştırır. Özel halı fırçası halının tüylerini kaldırır 
ve yüzeyin her yerini eşit duruma getirir ayrıca halının 
görünüşünü güzelleştirir ve daha çabuk kurumasını sağlar.

Mükemmel derin temizlik
Aquamat 20 mükemmel derin temizliği, sprey temizleme 
sistemi sayesinde en iyi şekilde gerçekleştirir. Halılarınızdaki 
kurumuş ve taşlaşmış kirleri bile temizleyerek halınızın 
kalitesini uzun süre korunmasını sağlar ve ömürünü uzatır.

Kullanım rahatlığı
TASKI Aquamat 20'nin tank kapasitesi küçük ve orta 
büyüklükteki alanların derin temizliği için uygundur. Güçlü 
vakum motoru sayesinde 6 metrelik hortum takılabilir ve 
merdivenler temizlenirken makine aşağıda bırakılıp temizliğe 
devam edilebilir. Veya makine çalışma alanının dışında 
tutularak, kullanıcıya ve çevredekilere daha fazla konfor 
sağlanabilir. Dozaj ayarı sayesinde etkili ve daha verimli 
temizlik sağlanır, leke içindeki yerleri bile rahatca temizler.



TASKI Aquamat 20  

PÜSKÜRTME EMME HALI YIKAMA MAKiNELERi

Aksesuar seti

Emme borusu

Leke seti

Merdiven nozulu(15 cm)

Merdiven nozulu(10 cm)

Sprey lansı

Köpük kesici seti

Uzatma hortumu

Koltuk döşeme bozulu

70012194

70012170

70012177

70012178

70012179

70012180

70012181

70012182

70012197

Aksesuarlar / Ek Parçalar 

Açıklama Ürün Kodu
                

Ürün Kodu

70001798TASKI Aquamat 20 (230V/50Hz)

Ürün



TASKI® Aquamat 30
Fırçalı püskürtme emme halı yıkama makinesi

Teknik Bilgiler
Solüsyon tankı 26 l
Kirli su tankı 26 l
Maksimum hava akışı 47 l/s
Vakum gücü 29,1 kPa
Fırça genişliği 38 cm
Fırça hızı 1000 rpm
Fırça ayarı 8 pozisyon
Boyutları (UxGxY) 1040x450x870 mm
Genişlik 39 kg
Nominal elektirik tüketimi 1450 W
Ses seviyesi 70 dB(A)
Kablo uzunluğu 15 m
Koruma sınıfı I
Belgeler TÜV

Solüsyon tankı 26 l
Kirli su tankı 26 l
Maksimum hava akışı 47 l/s
Vakum gücü 29,1 kPa
Fırça genişliği 38 cm
Fırça hızı 1000 rpm
Fırça ayarı 8 pozisyon
Boyutları (UxGxY) 1040x450x870 mm
Genişlik 39 kg
Nominal elektirik tüketimi 1450 W
Ses seviyesi 70 dB(A)
Kablo uzunluğu 15 m
Koruma sınıfı I
Belgeler TÜV
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TASKI Aquamat 30 size neler sunuyor:

 Mükemmel derin temizlik 
 Mekanik etkiyi artıran fırça ünitesi 
 Yüksek verimlilik 
 Kolay kullanım 

Kolay kullanım
Ergonomik dizaynlı sapı, uzun süreli kullanımlarda
bile kullanıcının konforunu garanti eder. Opsiyonel TASKI 
aksesuarları çabuk bağlantı noktasına kolayca bağlanır.

Bakımı oldukça kolaydır. Büyükçe açılabilen tankı hızlıca ve 
kusursuzca temizlenebilir ve fırçası kolayca çıkarılıp monte 
edilebilir.

Mükemmel derin temizlik
Püskürtme emme sprey temizlik, halılarınızın derin 
temizliğindeki son noktadır. Halılarınızdan kurumuş ve 
taşlaşmış kirli bile temizleyerek halının kalitesini korur, 
ömrünü uzatır.

Mekanik fırça hareketi
TASKI Aquamat 30 püskürtme emme özelliğine artı olarak bir 
de fırça ünitesine sahiptir. Fırçanın sağladığı mekanik hereket 
daha etkin ve derin temizliği garanti eder.

Yüksek verimlilik
TASKI Aquamat 30 orta büyüklükteki halı alanlar ve koridorlar 
için çok uygundur. Büyük tank kapasitesi ile daha uzun süre 
kesintisiz çalışmaya izin verir. Güçlü emmiş özelliği kısa 
zamanda kuruma sağlar.



TASKI Aquamat 30  

PÜSKÜRTME EMME HALI YIKAMA MAKiNELERi

Aksesuar seti 70012194

Aksesuarlar / Ek Parçalar 

Açıklama Ürün Kodu
                

Ürün Kodu

70004217TASKI Aquamat 30 (230V/50Hz)

Ürün



TASKI® Swift 35
Kuru köpük halı temizlik makinesi

Teknik Bilgiler
Tank Kapasitesi 11 l
Çalışma Genişliği 35 cm
Nominal Tüketim 700 W
Boyutlar (UxGxY) 710x420x510 mm
Kablo Uzunluğu 15 m
Tekerlek çapı 200 mm
Ses seviyesi 59-61 dB(A)
Ağırlık 28 kg
Fırça seti bağlantısı mevcut
Koruma sınıfı I
Belgeler ÖVE

Tank kapasitesi 11 l
Çalışma genişliği 35 cm
Nominal tüketim 700 W
Boyutlar (UxGxY) 710x420x510 mm
Kablo uzunluğu 15 m
Tekerlek çapı 200 mm
Ses seviyesi 59-61 dB(A)
Ağırlık 28 kg
Fırça seti bağlantısı mevcut
Koruma sınıfı I
Belgeler ÖVE
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TASKI Swift 35 size neler sunuyor:

 Yenilikçi kuru köpük temizleme sistemi 
 Hızlı kuruma 
 Daha az derin temizlik gereksinimi 
 Artırılmış üretkenlik 

Artırılmış üretkenlik
TASKI Swift 35 diğer benzer temizleme sistemlerine göre iki 
kat üretkendir. Makinenin kullanımı oldukça kolay ve 
konforludur. Bu sayede uzun çalışmalarda bile rahatça 
kullanılabilir.

Yenilikçi kuru köpük temizleme sistemi
TASKI Swift 35 halı ara bakım makinesidir. Makine, kuru 
köpük jeneratörü sayesinde yüzde 2-10 nemliliğinde köpük 
üretir.

Hızlı kuruma
Az nemli kuru köpük sayesinde, temizlenecek alan tekrar 
kullanıma çok kısa sürede kazandırılabilir.

Derin temizlik gereksinimi
Kuru köpük temizleme sistemi, yüksek estetiğe sahip halıları 
korur, ve ömürlerini uzatır. Sıkça tekrarlanabilen kullanımlar 
ile derin temizliğin maliyetini düşürür.



TASKI Swift 35  

KURU KÖPÜK HALI YIKAMA MAKiNELERi

El fırça seti (ergodisc) 70012410

Aksesuarlar / Ek Parçalar 

Açıklama Ürün Kodu
 

Ürün Kodu

70003585TASKI Swift 35 (230V/50Hz)

Ürün



Teknik Bilgiler
Yan fırçasız çalışma genişliği 47 cm
Tek yan fırçalı çalışma genişliği 65 cm
İki yan fırçası ile çalışma genişliği 80 cm
Çöp depo kapasitesi 40 l
Ağırlık 13 kg
Boyur (UxGxY) 800x660x330 mm

Yan fırçasız çalışma genişliği 47 cm
Tek yan fırçalı çalışma genişliği 65 cm
İki yan fırçası ile çalışma genişliği 80 cm
Çöp depo kapasitesi 40 l
Ağırlık 13 kg
Boyut (UxGxY) 800x660x330 mm

TASKI® Balimat 45
Mekanik yer süpürme makinesi

www.diversey.com

53

TASKI Balimat 45 size neler sunuyor:

 Mükemmel temizlik 
 Yüksek çalışma performansı 
 Kolay kullanım 
 Kolay bakım imkanları 

Kolay kullanım
Taskı Balimat 45 hızlı ve kolay çöp boşaltımı için ayrılabilir 
çöp deposuna sahiptir. Yan fırçalar için çabuk bağlantı sistemi 
sayesinde, herhangi bir alete gerek kalmaksızın, tekrar 
kurulum hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşir.

Mükemmel temizlik sonucu
Yan fırçalar kiri(örn. toz, kum, yaprak, kağıt) ana silindir 
fırçalara doğru yönlendirir. Bu ikiz silindirik fırçalar süpürürken 
kiri çöp haznesine doldurur. TASKI Balimat 45 tüm sert 
yüzeylerde, iç ve dış alanlarda kulanılabilir.

Yüksek üretkenlik
TASKI Balimat 45 süpürücü geleneksel süpürgelere oranla 
5 kat hızlı bir temizlik sağlar. Yan ve ana fırçalar daha iyi bir 
temizlik için isteğe göre ayarlanabilir.

Kolay kullanım
Süpürücünün hafif ve geniş gövdesi önemli bir hareket 
kabiliyeti ile pratik, efor sarf etmeksizin temizlik sağlar. 
Kompakt yapısı ve katlanabilir kolu kolay
ve rahat depolanabilmesini sağlar.



TASKI Balimat 45  

AÇIK ALAN SÜPÜRME MAKiNELERi

Ürün Kodu

70004216TASKI Balimat 45

Ürün Adı
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