
imop® Lite 

Ketterää  
siivousta



Tervetuloa mukaan  
vallankumoukseen



imop® Lite
imop Lite on kevyempi kuin i-mop XL. Se on i-mop-sarjan 

pienin ja kevyin yhdistelmäkone. Laajentamalla nykyistä 

i-mop-valikoimaa i-team tarjoaa koneen, jonka ohjattavuus ja 

kannettavuus ovat erinomaiset. Se sopii siis loistavasti  

liikkuvaan siivoukseen. imop Lite mahtuu pienempiin  

tiloihin kuin isoveljensä, i-mop XL. Kone on suunniteltu 

entistäkin käyttäjäystävällisemmäksi muun muassa 

parantamalla ohjauspaneelia ja ottamalla käyttöön uusi veden 

valumiselta suojaava mekanismi. Tuloksena siivouksesta tulee 

nopeaa, yksinkertaista ja hauskaa. Toivota uusi jäsen 

tervetulleeksi tiimiin ja ryhdy siivoamaan toden teolla. 

Levymopin lailla joustava 
lattianpesukone



uskomattoman  
ketterä 

• Puhdistaa ahtaatkin nurkat 
vaivatta.

• Sopii pienen kääntösäteen  
ansiosta tiloihin, joihin  
perinteisillä yhdistelmäkoneilla 
ei pääse.

erinomainen 
liikkuvuus

• Matalan pesuyksikön ansiosta 
pesu kaappien ja esteiden 
alta sujuu.

• Harjat puhdistavat myös reunat.
• Puhdistaa pienet, ahtaat tilat.
• Sopii työskentelyyn useissa 

kerroksissa erittäin kevyen 
painon ansiosta.



napsauta kiinni 
ja irti

• Värikoodattujen säiliöiden  
ansiosta vaihto erilaisiin 
puhdistusaineliuoksiin käy 
nopeasti.

• Harjat on helppo vaihtaa, mikä 
ehkäisee ristikontaminaatiota.

• Akun vaihtaminen onnistuu 
lennossa.

vapautta 
lataukseen

• Nopea akun vaihto
• Käytössä voi olla monta akkua.
• Akku voidaan ladata, vaikka se 

on kiinni i-mop Litessä –  
riittää, että laturi kytketään  
verkkovirtaan.

vaivaton 
kuljetus

• Pyörät kuljetusta varten 
• Sopii auton tavaratilaan 
• Helppo säilyttää ja kantaa  

ylempiin kerroksiin
• 100-prosenttinen liikkuvuus



i-mop Liten ainutlaatuinen, pystysuuntainen 
rakenne lisää harjoihin kohdistuvaa painoa.  
Yhdessä akkukäyttöisen, tehokkaan  
moottorin ja harjojen kierrosnopeauden  
(500 rpm)



…parempi puhdistusteho kuin 
missään muussa luokkansa  
yhdistelmäkoneessa.



Jättää lattiat  
kuiviksi ja turvallisiksi

Märkämoppaus, likainen vesi ja liukkaat lattiat voidaan 

unohtaa. i-mopin edistyksellinen imutekniikka  

imee käytännössä kaiken puhdistusaineliuoksen ja muun 

lattialla olevan nesteen, minkä ansiosta lattiat ovat kuivia  

ja turvallisia kävellä lähes välittömästi. Laite kuluttaa  

huomattavasti vähemmän vettä ja kemikaaleja, joten  

se on ympäristöystävällinen kone.



Mekaanista puhdistusta

i-mop Lite mahdollistaa nopean, tehokkaan,
mekaanisen puhdistuksen alueilla, jotka 
on tähän asti voitu puhdistaa ainoastaan 

manuaalisesti.

Ketterää siivousta

Keveyden ja pienen koon ansiosta  
kone voidaan ottaa nopeasti  

käyttöön on helppoa. 

Liian suuria töitä ei ole

Koska akku voidaan vaihtaa
kesken työn, tehopakkaus selviää  

työstä kuin työstä.

Helppo käyttää

Laitteen käyttö on helppoa. Se on 
ohjelmoitu valmiiksi. Valitse vain sopiva 

käyttötila napin painalluksella.

Mukana kaikkialla

Ketteryyden ansiosta kone  
kulkee helposti mukana  

kohteesta toiseen.



Vähän vaivaa,  
paljon tehoa

1
vuosi

TAKUU

Tekniset tiedot 
 

Käyttö sisätiloissa, kovilla pinnoilla

Teoreettinen työteho  1 400 m2 tunnissa

Käytännön työteho  700 – 1 000 m2 tunnissa

Harjan nopeus  500 kierr./min

Harjapaine  13 kg

Työleveys  37 cm

Koneen koko (P × L × K) 34 × 43 × 120 cm

Paino akun kanssa  13,2 kg

Paino ilman akkua 11,5 kg

Puhdasvesisäiliö 3 l

Likavesisäiliö  3 l, enintään 5 l

Virtalähde  1 yksikkö (20 kennoa)

Akkuyksikkö  18 V – 12 Ah – 250 Wh

Harjamoottori  180 W

Imurimoottori  200 W

Ajoaika latauksella  45 min

Lataustyyppi  Erillinen

Laturi  110–240 V – 50/60 Hz

Latausaika 6 h
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Vähän vaivaa,  
paljon tehoa



cleaner safergreener betterfaster

Nopeampi 
Puhdistaa 50 % nopeammin kuin tavallinen märkämoppaus ja 20%  
nopeammin kuin samankokoiset yhdistelmäkoneet. Tunnissa siivottu  
pinta-ala voi olla jopa 1 300 m2.

Puhtaampi
Puhdistaa kahdella 500 kierr./min vastakkaisiin suuntiin pyörivällä harjalla, 
joiden vaikutus on todennettu ATP-testein. Ne osoittavat, että tuloksena on 
jopa 90 % puhtaammat pinnat.

Vihreämpi
Hyödyntää tehokkaasti jokaisen millin kemikaaleja ja vettä, ja pienentää näin 
todistetusti ympäristövaikutuksia yli 75 %. i-mop Lite kuluttaa keskimäärin 20% 
vähemmän energiaa neliömetriä kohden kuin tavalliset yhdistelmäkoneet.

Turvallisempi
Puhdistaa ja kuivaa lattiat lähes välittömästi, mistä todistaa standardoidun 
liukastumistestin arvo, joka on korkeintaan 120. Tämä vähentää liukastumisja 
kaatumisvaaraa.

Parempi kaikkien kannalta
Helpottaa käyttäjän työskentelyä. Helppous ja ergonomia motivoivat koneen 
käyttäjää ja hän voi olla ylpeä työstään. Helpottaa myös tilavastaavien työtä, 
sillä he voivat luoda tehokkaampia puhdistusmenetelmiä. Rakennuksen käyt-
täjät puolestaan nauttivat puhtaammasta, terveellisemmästä ympäristöstä.
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