i-cover®
Sproeiers voor
desinfectie

Eigenschappen
Koude vernevelaar op
i-power 14 Li-Ion accu
Lichte spuitmond
Snellere reinigingstijd,
betere dekking
4 kleurgecodeerde
spuitmonden voor
meerdere toepassingen
Draagbaar over de
schouder, op de rug, in de
hand of op een trolley

i-cover
In het licht van de huidige pandemie voldoen traditionele
benaderingen voor desinfecteren niet meer. Ze werken vaak
niet efficiënt, hebben geen geschikte wachttijden en bieden
niet de vereiste dekking van een ontsmettingsmiddel.
De snoerloze i-cover is een geavanceerde
koudenevelsproeier die is ontworpen voor snel, efficiënt
en grondig desinfecteren. Vul het reservoir met een van
onze milieuvriendelijke en veilige vloeistoffen,
druk op de trekker en ga aan de slag.

i-cover 1.0

i-cover 2.5

Brede nevel
Beter bereik met verschillende
spuitmonden; de bredere nevel
zorgt voor snellere reiniging.

Twee uitvoeringen
Er zijn twee uitvoeringen van de i-cover:
i-cover 1.0 & 2.5. Het verschil?
De reservoirs hebben een verschillende
capaciteit.

2 reservoirs
=
Doorlopende
reiniging

i-cover 1.0 heeft
een verwisselbaar
reservoir

Leeg reservoir
Converteerbare rugzak
Vier verschillende draagconfiguraties: in
de hand, over de schouder, op de rug en
op een trolley. Dit zorgt voor een betere
controle en een uitstekende ergonomie.

Het duurt 10 minuten voor het reservoir
van de i-cover 1.0 leeg is. Dat komt
overeen met een werkgebied van 150 m2.
Ter vergelijking: producten van
concurrenten werken 9 minuten,
wat overeenkomt met een dekking van
slechts 100 m2.

Corrosiebestendig

Eén accu opladen

Alle interne rubberen
componenten zijn bestand
tegen chemicaliën
en corrosie.

Laad één i-power
accu op met onze
nieuwe oplader.

Nauwkeurig af te stellen roestvrijstalen
spuitmonden
Meerderespuitmonden voor nauwkeurige
afstelling. Gebruik voor kwetsbare voorwerpen
de fijnste gele spuitmond. Gebruik voor
binnentoepassingen de fijne groene spuitmond.
Gebruik voor voedselbereiding de middelgrote
oranje spuitmond. De grove blauwe spuitmond
is geschikt voor gebruik buitenshuis en
het reinigen van muren.
0.2 mm

0.3 mm

0.5 mm

Draadloze bediening

0.8 mm

spuitmond
verlengstuk
90 μm

112 μm

141 μm

196 μm

De i-power 14-accu heeft naar
schatting een lading van 12 uur voor
de 2.5 en 18 uur voor de 1.0.

i-cover 2.5

Technische specificaties
i-cover 1.0
Gewicht handvat

1 kg

Totaal gewicht product

7,5 kg

Werkbereik (op één vol reservoir)

150 m2

Looptijd accu

12 uur

Afmetingen (l x b x h)

30 x 23 x 27 cm

Volume reservoir

1 liter

Extra's

Inclusief 2 reservoirs voor verwisselen tijdens gebruik
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i-cover 2.5

V2.0-20200618

Gewicht handvat

1 kg

Totaal gewicht product

12 kg

Werkbereik (op één vol reservoir)

375 m2

Looptijd accu

12 uur

Afmetingen (l x b x h)

30x25x62 cm

Volume reservoir

2,5 liter

Extra's

Geïntegreerde rugzak en trolley
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