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Välkommen till
revolutionen

imop® Lite
I-mop Lite är lättare än i-mop XL, vilket gör den till den
minsta, lättaste maskinen i i-mop-utbudet. Genom att utöka
sitt nuvarande utbud av i-mops erbjuder i-team ett verktyg
som är lättmanövrerat och portabelt, vilket gör det perfekt för
rörlig rengöring. I-mop Lite når ännu mindre utrymmen än
dess storebror i-mop XL. Från den förbättrade kontrollpanelen
till den nya skyddsmekanismen mot översvämmande vatten –
allt är utformat för att göra den ännu användarvänligare.
Tillsammans gör det att städningen blir snabbare, enklare
och roligare. Så låt oss välkomna din nya medarbetare till
teamet och börja städa PÅ RIKTIGT.

Skurmaskin med flexibiliteten
hos en flatmopp

otroligt
manövrerbar

Extrem
överallt

• Hanterar enkelt skarpa hörn

• Däck med låg profil gör att du

• Stram vridningsradie betyder

kan städa under skåp och kanter

att du kan städa där ingen

• Borstarna rengör hela vägen till kanten

automatisk skurmaskin kan nå

• Rengör små, begränsade utrymmen
• Otroligt lättviktig så att du kan
arbeta på flera nivåer

klicka på
klicka av

Batteri
ladda

enkel
transport

• Färgkodade tankar gör att du

• Snabbt byte

• Transporthjul

snabbt kan byta till rätt anti-

• Flera uppsättningar möjliga

• Får plats i bakluckan på en bil

mikrobiellt rengöringsmedel

• Batteriet kan laddas när det är

• Enkel att förvara och bära

• Borstarna kan lätt bytas ut för
att undvika korskontaminering
• Byt batteri på språng

anslutet till i-mop Lite –
sätt bara i laddaren

uppför trappor
• 100 % rörlighet

Den unika upprätta designen av
i-mop Lite lägger större vikt på
borstarna, och kombinerat med dess
kraftfulla batteridrivna motor – som
har ett ännu högre varvtal än sina
bröder – resulterar det i …

…mer rengöringskraft än
någon annan automatisk
skurmaskin i dess klass.

Gör golv
torra och säkra
Våtmoppning med smutsigt vatten och hala golv tillhör
det förflutna. I-mops avancerade sugteknik extraherar i
princip allt rengöringsmedel och den vätska som råkar
finnas på golvet, vilket gör golvet torrt så att du kan gå på
det utan problem nästan direkt. Eftersom den använder
avsevärt mycket mindre vatten och kemikalier är den
en miljövänlig rengöringslösning.

Ingen uppgift är för stor
Eftersom batteriet kan bytas ut på språng är
ingen uppgift för stor för denna dynamo.

Mekanisk rengöring
I-mop Lite innebär snabb, effektiv,
mekanisk rengöring i områden
som fram tills nu bara kunde
rengöras manuellt för hand.

Mobil rengöring
Tack vare dess lätta vikt och mindre profil
kan den snabbt skickas till isolerade
områden för rengöringsuppgifter som
kräver omedelbar uppmärksamhet.

Res vart som helst
Tack vare den fantastiska
rörligheten kan du enkelt
färdas från plats till plats.

Enkel drift
Du behöver ingen doktorsexamen för att använda
den här maskinen. Vi har tagit hand om all
programmering åt dig. Du behöver bara trycka
på knappen och välja önskat driftläge.
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Tekniska specifikationer
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Användningsområde

Inomhus, hårda ytor

Teoretisk prestanda

1 400 m2 per timme

Praktisk prestanda

700–1 000 m2 per timme

Borsthastighet

500 varv/minut

Borsttryck

13 kg

Driftsbredd

37 cm

Maskinens storlek (l x b x h)

27 x 23 x 120 cm

Vikt med batteri

13,2 kg

Vikt utan batteri

11,5 kg

Ren vattentank

3l

Återvinningstank

3 till max 5 l

Strömkälla

1 enhet (20 celler)

Batterienhet

18 V – 12 Ah – 250 Wh

Borstmotor

180 W

Vakuumsugningsmotor

200 W

Körtid

60 min

Laddartyp

separat från enhet

Laddare

110–240 V - 50/60 Hz

Laddningstid

6 timmar

Minimal ansträngning,
maximal prestanda

er

er

er

Snabbare
Rengör 50 % snabbare än konventionell moppning och 20 % snabbare
faster

cleaner
greener
safer
better
än
skurmaskiner
i samma
storlek,
vilket visas med rengöringstal på upp till

1 300 m2 per timme.

Renare
Kraftfulla, dubbla motroterande 500 RPM-borstar för smutsborttagning, vars
faster

cleaner

greener

safer
prestanda
bevisasbetter
i ATP-testdata som presenterar upp till 90 % renare ytor.

Miljövänligare
Gör att varenda uns kemikalie och varenda droppe vatten räknas, vilket visar
cleaner

greener

safer
better
att
den minskar
miljöpåverkan med över 75 %. I genomsnitt förbrukar i-mop

Lite 20 % mindre energi per m2 jämfört med en typisk skurmaskin.

Säkrare
Rengör och torkar golv nästan omedelbart –bevisat med standardiserade
greener

safer

better
glidprovavläsningar
på 120 eller mindre – vilket avsevärt minskar risken för

halkning eller fall.

Bättre för alla
Gör livet enklare för användaren, som inte längre är en utmattad manuell
safer

better

arbetare utan en motiverad och stolt i-mop-operatör. Men även enklare för
byggnadschefen som kan etablera effektivare rengöringsprocedurer, och
byggnadens ockupanter som upplever en renare och sundare miljö.
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