Förändrar ditt
synsätt på städning.

RENT &
TORRT
46 cm skurbredd.
2 motorer. Stötfångare
av nylon.

Det här är i-mop.

Ett fullstort skurhuvud med
flexibiliteten hos en städmopp!
Vi har noterat att 70 % av
alla golvytor fortfarande
städas med manuella
moppsystem. Detta är
både en tidskrävande och
fysiskt krävande metod,
och det blir aldrig riktigt
så rent som man önskar.
Men varför är det så här?
Svaret är att en traditionell
kombiskurmaskin egentligen

bara kommer till sin rätt i
öppna utrymmen.
Vi har komprimerat ihop
alla fördelar hos en fullstor
kombiskurmaskin, bibehållit
skurbredden och samtidigt
gjort maskinen extremt
lättmanövrerad.
Kan du föreställa dig, en
städmaskin som kan städa

extremt
följsam
Dubbelt ledad
koppling i titan. Städa
under hinder. 360
graders flexibilitet.

under bord, diskar, handfat
och som kan “vända på en
femöring”? En städmaskin
som du kan ta med dig upp
och ner för trappor? En
städmaskin som du enkelt
kan förvara i ett städrum?
En städmaskin som du kan
använda samtidigt som du
laddar den?
Ja, nu kan du!

Lättsam
och
smidig.

Klicka på
Klicka av
Enkel att fylla, göra ren och
tömma ovanför en diskbänk/ho.
Använd olika tankar för olika
rengöringsmedel. Separata
tankar för rent och smutsigt
vatten.

Revolutionary
cleaning.

Batteri
driven
Snabbt byte. 1timmes
laddning.
2 uppsättningar =
rengöring 24/7. Li-Ion.

Frihetskänsla. Utformad med hänsyn taget till - och med
hjälp av - slutanvändare. Helt rena och torra golv. “Vänder
på en femöring”. Rolig, snabb och lätt att använda.

Batteri
1 timmes användning
1 timmes laddning
4 timmars ladding
i-mop
Skurbredd
Teoretisk ytkapacitet
Praktisk ytkapacitet
Effekt
Renvattentank
Smutsvattentank
Borsttryck
Vikt utan – med batterier
Vikt med batterier + vatten
H x B x D I-mop

24 V 23 Ah Li-Ion
80 % laddad
100 % fulladdad
46 cm
1 800 m 2/tim
1 000-1 300 m 2/tim
700 w
4l
4l
22 kg
17,5 – 21,5 kg
25,5 kg
120 cm x 50 cm x 38 cm

Enkel
att
transportera

Transporthjul. Får plats
i ett vanligt fordon. Enkel
förvaring. Lätt att lyfta
i trappor.
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