
i-mop XL®  Plus
Denne i-mop XL kombinerer fleksibiliteten fra en gulvmoppe med effektiviteten 
og hastigheden fra en industriel gulvvasker. Maskinen her er ikke kun designet 
til rengøring – den er designet til rengøringsmedarbejderen.

Med denne i-mop får du en højhastighedsgulvvasker med to børster og en 
vaskebredde på 46 cm med en uovertruffen fleksibilitet. De to modsat roterende 
børster giver dig en problemfri oplevelse og gør det muligt at kontrollere 
maskinen selv med én hånd. Rengør rundt om eller under ting, præcis som 
med en almindelig moppe.
varenummer: 1999902118

DERFOR SKAL DU VÆLGE I-MOP XL PLUS
Der findes to udgaver af i-mop XL (Basic og Plus). Alle funktioner fra 
Basic er naturligvis med i Plus. Derudover har Plus en række 
nye funktioner: Elektronisk afbryder (ved brug under 32oC) og 
timer display (viser hvor længe maskinen har kørt ).
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Tekniske specifikationer  
Anvendelse  Indendørs, kun på hårde overflader
Teoretisk ydeevne   Op til 1800 m2 pr. time
Praktisk ydeevne   1000-1300 m2 pr. time
Børstehastighed  350 omdrejninger pr. minut
Børstetryk  22,5 kg
Vaskebredde  46 cm
Maskinens størrelse (L x B x H)   50 x 38 x 120 cm
Vægt uden batterier og vand  18,5 kg
Rentvandstank 4 L
Snavsevandstank  4-6 L (maks. 8 L)
Materialer Polypropylen, aluminiumslegering 
Strømkilde 2 stk. i-power 9 batterier*
Batteri   24 V – 8,8 Ah 
Driftstid  80 minutter 
Opladningstype  Ekstern*
Oplader  110-240 V, 50/60 Hz
*Ekstra batteri og oplader sælges separat. 
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GARANTI

ANVENDELSESOMRÅDER
Med i-mop er det muligt at rengøre 

enhver overflade med stor effektivitet
 og høj brugervenlighed. Ingen 

grænselinjer eller områder.

Vil du vide mere om i-mop XL Plus, så besøg www.i-teamdanmark.dk, hvor du kan se videoer og guides.
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