imop Lite
®

Rengøring
i bevægelse

Velkommen til
revolutionen

imop® Lite
imop Lite er den nyeste og mest fleksible gulvvaskemaskine i
i-mop-serien. Ved at udvide det aktuelle udvalg af i-mopper,
tilbyder i-team et redskab med uovertruffen manøvredygtighed og fleksibilitet, hvilket gør den perfekt til rengøring i
mindre rum, hvor ingen anden gulvvaskemaskine kommer
ind. Fra det forbedrede styrepanel - til den nye mekanisme
- til beskyttelse mod overløb – alt er designet til at gøre
maskinen endnu mere brugervenlig. Alt sammen udviklet for
at gøre rengøringen hurtig, enkel, mere effektiv og sjov.
Så lad os byde din nye medarbejder velkommen på
holdet og begynde at gøre RIGTIG rent.

Gulvvasker med fleksibiliteten
fra en flad moppe

utrolig
manøvredygtighed

nem
transport

• Klarer nemt rengøring i små rum

• Det lave dæk gør det muligt at

• Den korte venderadius betyder,

gøre rent under skabe og hylder

at man kan gøre rent, hvor ingen

• gør rent helt ud til kanten

andre gulvvaskere kan komme

• Rengør trange områder med

ind

begrænset adgang
• Den lave vægt gør det muligt at
arbejde på flere niveauer

klik på
Klik af

batteriopladning

nem
transport

• De farvekodede beholdere gør,

• Nem udskiftning af batteri

• Transporthjul

• Batteriet kan oplades, når det er

• Passer i bagagerummet på en bil

at man hurtigt kan skifte til de
passende rengøringsopløsninger
• Børsterne kan let udskiftes for at
undgå krydskontaminering
• Skift batteri undervejs

forbundet med imop Lite – bare

• Nem at opbevare og bære

sæt opladeren i batteriet

• 100 % mobilitet

imop Lites unikke opretstående
design, der påfører mere vægt på
børsterne, kombineret med den
kraftige batteridrevne motor, og et
meget højt omdrejningstal –
resulterer i ...

... mere rengøringskraft end
nogen anden gulvvaskemaskine
i den klasse.

Efterlader gulvene
tørre og sikre
Vådmopning med snavset vand og glatte gulve hører fortiden
til. i-moppens avancerede sugeteknologi fjerner stort set hele
rengøringsopløsningen og anden væske, der måtte være på
gulvet, hvilket efterlader gulvene tørre og sikre at gå på
nærmest øjeblikkeligt. Eftersom vand- og kemikalieforbruget
er markant lavere, er det en mere miljøvenlig
måde at gøre rent på.

Intet job er for stort
Når man kan bytte batteriet ud
undervejs, betyder det, at intet job
er for stort for dette kraftværk.

Mekanisk rengøring
imop Lite betyder hurtig effektiv
mekanisk rengøring på områder, der
hidtil kun kunne klares med håndkraft.

Rengøring i bevægelse
Dens lave vægt og smallere profil
gør, at den hurtigt kan indsættes på
afgrænsede områder til rengøring,
hvor der er behov for øjeblikkelig
handling.

Skift mellem steder
På grund af den høje grad af
mobilitet kan man nemt skifte
fra ét sted til et andet.

Nem betjening
Det kræver ikke en doktorgrad at kunne betjene den
her maskine. Vi har klaret al programmeringen for dig.
Det kræver bare et tryk på en knap for at vælge den
ønskede driftstilstand.
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Tekniske specifikationer
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Anvendelse

Indendørs, på hårde overflader

Teoretisk ydeevne

Op til 1.400 m2 pr. time

Praktisk ydeevne

700-1.000 m2 pr. time

Børstehastighed

500 omdrejninger pr. minut

Børstetryk

13 kg

Driftsbredde

37 cm

Maskinens størrelse (L x B x H)

34 x 43 x 120 cm

Vægt med batteri

13,2 kg

Vægt uden batteri

11,5 kg

Vandbeholder

3L

Skidtvandsbeholder

3-5 L

Strømkilde

1 pakke (20 celler)

Batteripakke

18 V, 12 Ah, 250 watt-timer

Børstemotor

180 W

Støvsugermotor

200 W

Driftstid

45 minutter

Opladertype

Ekstern

Oplader

110-240 V, 50/60 Hz

Opladningstid

6 timer

Minimal indsats,
maksimalt udbytte

Hurtigere
Rengør 50 % hurtigere end konventionelle mopper og 20 % hurtigere end
gulvvaskemaskiner i samme størrelse med rengøringshastigheder på op til
1.300 m2 pr. time.

Renere
Det er bevist via ATP-testdata, at de to stærke modsat roterende børster,
faster

cleaner

der opnårsafer
500
greener

omdrejninger
pr. minut til fjernelse af snavs, giver op til 90 %
better

renere overflader.

Mere miljørigtigt
Udnytter hver eneste milliliter kemikalie og hver eneste dråbe vand, så
den miljømæssige påvirkning falder med over 75 %. I gennemsnit bruger
i-mop 20 % mindre energi pr. m2 sammenlignet med en traditionel
gulvvaskemaskine.

Sikrere
Rengør og tørrer gulve næsten øjeblikkeligt – bevist ved standardiserede
test for faldrisici med et indeks på højst 120 - hvilket reducerer risikoen for
faldulykker betydeligt.

Bedre for alle
Gør livet lettere for operatøren, der ikke længere er en udmattet
rengøringsassistent, men snarere en motiveret og stolt i-mop-operatør.
Det bliver også nemmere for facilitetschefen, der kan fastlægge mere
effektive rengøringsprocedurer, mens beboerne oplever et renere og
sundere miljø.
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