
Dobro počutje vseh ljudi temelji na trajnostnem 
razvoju sveta. Sealed Air Diversey Care nudi 
rešitve na področju preventive infekcij,  
kuhinjske higiene, nege tkanin, objektne  
higiene in svetovanja.  Naše rešitve so vaša 
konkurenčna prednost in pomoč  pri  
učinkovitosti, izboljšajo produktivnost  
partnerjev v zdravstvu, prehrambeni  
industriji,  trgovinah, HORECI,  
čistilnih servisih.  Naše strokovno  
znanje zaokrožuje čistila, opremo,  
pripomočke in storitve v inovativne  
rešitve, ki  zmanjšajo porabo vode  
in energije ter povečajo  
produktivnost. Z zagotavljanjem  
vrhunskih rezultatov   
pomagamo ustvariti  
donosna, trajnostna  
 podjetja, za čistejšo in bolj  
zdravo prihodnost.
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Hitrejše čiščenje in povečana produktivnost je možna v  
ožjih prostorih na večji površini. S strojem TASKI swingo 2100 
µicro je možno narediti tudi do 5000 m2 z enim rezervoarjem.  
Ustrezna kombinacija učinkovitega sistema upravljanja z vodo in  
75 L velikega rezervoarja vam prihrani čas, saj zmanjša število  
postankov za dotakanje vode.

Napredno čiščenje in učinkovito sušenje skrajša čas čiščenja, saj 
se ni potrebno vračati na že očiščena področja. TASKI swingo 2100  
µicro je idealna rešitev, kjer sta varnost in visoki standardi  
ključnega pomena.

Upravljalci stroja si lahko prilagodijo napravo tako, da zadostuje za 
potrebe samostojnega dela - brez potrebe po ustavljanju in iskanju 
pripomočkov. Enostavno dodajte katerikoli dodatek, ki ga pri svo-
jem delu potrebujete na stroj, da vam bo pri roki.

Možnost čiščenja do 4 ur zagotavlja ustrezno dokončanje nalog 
s TASKI strojem. Integrirano upravljanje z baterijami poenostavi  
polnjenje, preprečuje nepričakovane izpade in zagotavlja dolgo 
življenjsko dobo baterije.

Dobra preglednost okoli stroja zagotavlja boljšo varnost, tako 
za upravljalca kot tudi za druge ljudi okoli stroja, saj se lahko  
izognemo nesrečam.
Energijsko učinkovite LED luči pred in za strojem dovoljujejo  
upravljanje tudi v času ali območju, kjer je vidljivost slaba - kot so 
trgovine in skladišča, ko niso v obratovanju.

Stroj TASKI Swingo 2100μicro je idealen za dnevno čiščenje, saj de-
luje zelo tiho in ni moteč. 

Manj postankov, ožji prostori, večja področja

Čisto že ob prvem čiščenju

Zadostuje individualnim potrebam

Odlična avtonomija

Varnost na prvem mestu

Primerno za čiščenje podnevi


