imop Lite
®

Mobiele
reiniging

Welkom bij
de revolutie

imop® Lite
De imop Lite is lichter dan de i-mop XL en is daarmee de
kleinste en lichtste machine in de hele i-mop-reeks. Met deze
uitbreiding op de huidige reeks i-mops biedt i-team een
uiterst wendbaar en draagbaar hulpmiddel dat perfect is voor
mobiele reiniging. De imop Lite kan nog kleinere plekjes
bereiken dan zijn grotere broer, de i-mop XL. Van het
verbeterde bedieningspaneel tot het nieuwe overloopbeschermingsmechanisme: alles is ontworpen voor nog meer
gebruiksvriendelijkheid. Zo wordt schoonmaken snel,
makkelijk en leuk. Met deze nieuwe collega kunt u de
schoonmaak pas echt goed aanpakken!

Een schrobzuigmachine met
de flexibiliteit van een dweil

ongelooflijk
wendbaar

extreme
mobiliteit

• Met gemak rond krappe hoekjes

• Dankzij de lage voet kunt u

• Door de kleine draaicirkel
kunt u nu plekken bereiken
waar schrobmachines niet
bij kunnen

ook onder kasten en richels
schoonmaken
• De borstels reinigen tot aan
de rand
• Reinigt kleine, besloten ruimtes
• Door het zeer lichte gewicht
kunt u op meerdere niveaus
werken

click on
click off

batterij
opladen

eenvoudig
transport

• Met kleurgecodeerde reservoirs

• Snel verwisselen

• Transportwielen

kiest u snel de juiste anti-

• Meerdere sets mogelijk

• Past in de kofferbak van een auto

microbiële reinigingsproducten

• De batterij kan worden opgeladen

• Gemakkelijk op te bergen en de

• Borstels kunnen gemakkelijk

terwijl deze is aangesloten op

worden verwisseld om

de imop Lite - sluit gewoon de

kruisbesmetting te voorkomen

oplader aan

• Verwissel de batterij in enkele
seconden

trap op te dragen
• 100% mobiliteit

Dankzij het unieke, rechtopstaande
ontwerp van de imop Lite rust er
meer gewicht op de borstels.
In combinatie met de krachtige, door
batterijen aangedreven motor, die een
nog hogere borstelsnelheid heeft dan
die van zijn grote broers, resulteert
dat in...

... meer reinigingskracht dan elke
autoscrubber in zijn klasse.

Voor droge en
veilige vloeren
Dweilen met vuil water en gladde vloeren
behoren tot het verleden. De geavanceerde
zuigtechnologie van de i-mop verwijdert vrijwel
alle reinigingsoplossing en eventuele andere
vloeistoffen van de vloer. Het resultaat is een droge
vloer waar u bijna onmiddellijk weer veilig op
kunt lopen. Omdat de i-mop aanzienlijk minder
water en chemicaliën gebruikt, is dit bovendien
de milieuvriendelijke manier om schoon te maken.

Geen klus is te zwaar
Doordat de batterij overal snel kan worden
verwisseld, is er geen klus te zwaar voor
deze dynamische machine.

Mechanisch reinigen
De imop Lite biedt snel, efficiënt
mechanisch reinigen op plekken
die tot nu toe alleen met de hand konden
worden schoongemaakt.

Mobiele reiniging
Door zijn lichte gewicht en kleinere
afmetingen kan de imop snel worden
ingezet op afgelegen plekken
die onmiddellijk moeten worden
schoongemaakt.

Gemakkelijk te bedienen
U heeft geen diploma nodig om deze machine
te bedienen. We hebben alles alvast voor u
geprogrammeerd. Met een eenvoudige druk op de
knop selecteert u de gewenste bedieningsmodus.

Zonder grenzen
Uiterst mobiel om
eenvoudig overal
te komen.
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Technische specificaties
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Toepassing

binnen, harde oppervlakken

Theoretische capaciteit

1.400 m2 per uur

Capaciteit in de praktijk

700 - 1.000 m2 per uur

Borstelsnelheid

500 rpm

Borsteldruk

13 kg

Werkbreedte

37 cm

Afmetingen machine (L x B x H)

34 x 43 x 120 cm

Gewicht met batterij

13,2 kg

Gewicht zonder batterij

11,5 kg

Schoonwaterreservoir

3 liter

Vuilwaterreservoir

3 tot max. 5 liter

Voedingsbron

1 pack (20 cellen)

Accupack

18 V - 12 Ah - 250 Wh

Borstelmotor

180 W

Stofzuigermotor

200 W

Bedrijfsduur

45 minuten

Type oplader

Extern

Oplader

110-240 V, 50/60 Hz

Oplaadtijd

6 uur

Minimale inspanning,
maximale prestaties

Sneller
Maakt 50% sneller schoon dan de conventionele dweilmethode en 20%
sneller dan een even grote schrobzuigmachine, aangetoond met een
snelheid van tot wel 1.300 m2 per uur.

Schoner
Krachtige dubbele tegengesteld draaiende borstels met een toerental van
faster

cleaner

greener
500 rpmsafer
voor

hetbetter
verwijderen van vuil, aangetoond met ATP-tests waarin

oppervlakken tot wel 90% schoner bleken.

Groener
Zorgt ervoor dat elk grammetje chemicaliën en elke druppel water telt,
waardoor de impact op het milieu met meer dan 75% wordt verminderd.
Gemiddeld gebruikt de imop Lite 20% minder energie per m2 dan een
gemiddelde schrobzuigmachine.

Veiliger
Reinigt en droogt vloeren vrijwel onmiddellijk - bewezen door
gestandaardiseerde sliptestwaarden van 120 of minder - waardoor het risico
op uitglijden en vallen aanzienlijk wordt verminderd.

Beter voor iedereen
Maakt het leven van schoonmakers gemakkelijker: zij zijn niet langer
uitgeputte arbeiders, maar gemotiveerde en trotse bedieners van een i-mop.
De gebouwbeheerder kan bovendien efficiëntere reinigingsprocedures
uitwerken, terwijl de gebruikers van het gebouw profiteren van een schonere,
gezondere omgeving.
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