
i-drive

Suddar ut gränsen
mellan små och  
stora ytor





Det bästa av
två världar

 i-drive: Specialist på stora ytor 
imop lite: Specialist på små ytor



Fördelar

Städar stora ytor snabbare

Med i-drive städar du mer
yta, snabbare. Skapa tid åt
mer kvalificerade arbeten
Mindre vattenförbrukning

än manuell moppning
Fri sikt vid körning

Användaren kan vila
under användning

Strålkastare för körning
i mörka utrymmen

i-drive
Vår i-drive är så mycket mer än en batteridriven 

åkbar kombiskurmaskin. Nyckeln med i-drive är 

dess design och förmåga att bära med sig en 

imop Lite. Det möjliggör för användaren att städa 

stora områden och sedan kliva av i-drive och 

städa mindre mer svåråtkomliga ytor med hjälp av 

imop Lite. Med två uppsättningar batterier, är 

denna flexibla maskinkombo redo 24/7. När 

renvattentanken på imop Lite är tom, då fungerar 

i-drive som en påfyllnadsstation och du kan 

snabbt fylla din imop med nytt vatten. När sedan 

smutsvattentanken är full, då kan du enkelt bara 

tömma den i smutsvattentanken på i-drive. Med 

en svängradie på endast 1,6 meter är maskinen 

dessutom väldigt smidig och lättkörd.



Snabbare
Med i-drive bär du med allt som krävs
för att göra ett effektivt jobb. Städa
stora, mellan och små ytor utan ställtid.
Tack vare den korta svängradien kan
maskinen svänga och vända i trånga
gångar.

Renare
Vår i-drive är skapad för att bära med
sig en imop Lite och tillåter på så vis
användaren att kliva av i-drive och
städa mindre och trängre ytor.

Grönare
Tack vare den höga mekaniska kraften
hos i-drive, förbrukas mycket mindre
vatten och det krävs inga eller väldigt
liter kemikalier för att städa.

Säkrare
Maskinen är utrustad med en ramp och
justerbart fotstöd för bättre ergonomi.
De främre och bakre 
säkerhetslamporna
och huvudstrålkastarna belyser golvet,
vilket möjliggör städning även i mörker.
Smart design skapar fri sikt vid 
körning.

...och bättre för alla
Den här maskinen passar perfekt för
snabbköp, stationer eller vilken annan
byggnad som helst med varierande
ytor. Idén med i-drive är att du ska
kunna plocka med dig allt som krävs för
ett effektivt städjobb.



Utdragbart batterirack
Batteriracket har plats för 6 st
i-power 14 batterier, vilket ger en
körtid på 80 minuter. För att byta
batterier, drar du enkelt ut racket
och byter sedan batterierna som
vanligt. Detta möjliggör körning
24/7.

Enkel användning
Det är enkelt och intuitivt att
använda i-drive. De självförklarande 
ikonerna och den tydliga
kontrollpanelen gör i-drive väldigt
enkel att städa med, trots
avancerade funktioner.

Portabel påfyllnadsstation
Fyll, fyll igen och töm imop Lite på
ett smidigt sätt. Var inte längre
bunden till installerade
påfyllnadsstationer, då i-drive
fungerar som en portabel
påfyllnads- och tömningsstation
för imop Lite.

Vid backning
Sugfoten och borstarna går
automatiskt upp vid backning.

Justerbar pedal 
Pedalen kan enkelt justeras
för att matcha förarens längd.

Ramp 
Rampen kan snabbt fällas in och ut för att
ergonomiskt flytta imop Lite. 
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Tekniska specifikationer

Arbetsbredd 610 mm

Teoretisk prestanda 2745 m2 per timme

Praktisk prestanda 1400 m2 per timme

Borsttryck 25 kg

Varvtal 175 varv/min

Vikt, maskin  208 kg*

Vikt, körklar  349 kg** 

Hastighet 4.5 km/h

Renvattentank 58 liter

Smutsvattentank 55 liter

Doseringstank 5.5 liter

Ström 24V

Körtid 80 min (24/7 med extra batterier)

Storlek (l x b) 1460 mm x 600 mm 

Svängradie 1660 mm

* i-drive + 6 batterier + imop lite + renvattentank
** i-drive + 6 batterier + imop lite + fylld renvattentank + fylld doseringstank + användare (75kg)

V
4.2-20200903

Tillgängliga tillbehör
• Sugblad i polyuretan
• Extra batteriset (6 st)
•  Borstar / Rondeller

- PPN
- Moquette
- Mischia
- Tynex
-  Rondeller:

Svart, grön & röd
(rondellhållare krävs)


