i-mop XL

®

Uudista
käsityksesi
siivouksesta

nopeampi

puhtaampi

vihreämpi

turvallisempi

parempi
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Nopea, tarkka
ja kaunis
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i-mop XL

®

Uraauurtava i-mop ratkaisee
lattianpuhdistusjärjestelmien ongelmat yhdistämällä
lattiamopin joustavuuden ja yhdistelmäkoneen
tehon ja nopeuden. Havaitsimme, että suurin osa
lattiapinta-alasta pestään edelleen mopin ja sangon
turvin, sillä perinteiset yhdistelmäkoneet eivät
yksinkertaisesti ole riittävän joustavia useimmissa
tiloissa työskentelyyn.
i-mopilla voit puhdistaa minkä tahansa pinnan.
Se on ketterä ja erittäin helppokäyttöinen,
eikä sen käyttöä rajoita mikään. Tätä laitetta ei ole
suunniteltu pelkästään siivousta ajatellen. Se on
suunniteltu siivoojalle.

Täysikokoinen yhdistelmäkone,
mopin joustavuus
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pesu ja kuivaus
•
•
•
•

Työleveys 46 cm
Kaksi tehokasta harjamoottoria
Suojaava nailonpuskuri
Puhdistaa myös reunat

erinomainen
liikkuvuus
• Matalan pesupään ansiosta
voit pestä esteiden alta
• 360 o:n liikkuvuus
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Kiinnitä ja irrota
napsauttamalla

virtalähteiden
yhdistelmä

• Helppo täyttää, puhdistaa ja
tyhjentää pesualtaassa
• Käytä eri säiliöitä
eri puhdistusaineille
• Vähennä turhaa
täyttöaikaa täyttämällä
säiliöt etukäteen
HACCP-vaatimusten mukaan.

• Valitse, mistä i-mop saa virtaa
• Yhteensopiva i-power 9- tai
14-akkujen kanssa
• Valitse latausnopeus
i-charge 2 tai 9
• Kaksi akkua = jatkuvasti virtaa
• Vaihda akut hetkessä

helppo kuljetus
• Pyörät kuljetusta varten
• Mahtuu auton tavaratilaan
• Helppo säilyttää ja kantaa ylempiin
kerroksiin
• Täydellinen liikuteltavuus
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7 cm

Matala pesupää
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Ole luova

46 cm

Virtaa vuorokauden ympäri
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Joustava ja nopea!
i-mopin pesupäässä on nopea
kaksoisharja, jonka työleveys on 46 cm.
Se on ketteryydessä vertaansa vailla.
Kaksi vastakkaisiin suuntiin pyörivää
harjaa tekee käytöstä vaivatonta, ja
niiden ansiosta konetta voi ohjata myös
vain yhdellä kädellä. Pääset siivoamaan
esteiden ympäriltä ja alta, aivan kuin
mopin kanssa.

Vähemmän on enemmän!
Nopeasti vaihdettava i-power-akku
tekee i-mopista todellisen ikiliikkujan.
Kahden i-power 9 -akun ansiosta i-mop ei
tarvitse taukoja.
Voit siivota tauotta koko päivän tai ympäri
vuorokauden yhdellä ainoalla koneella. Se on
langaton, joten sinun ei tarvitse kompastua
johtoihin tai selvitellä niitä. Kytke vain virta ja
ala siivota!
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Kiinnitä ja irrota napsauttamalla!
Koneen täyttäminen ja tyhjentäminen on
helppoa. Erityisiä täyttöasemia ei tarvita,
sillä voit ottaa veden hetkessä vaikka
tavallisesta pesualtaan hanasta. Vaihto
puhdistusaineesta toiseen käy käden
käänteessä, kun napsautat uuden
säiliön paikoilleen. i-mop kuluttaa myös
huomattavan vähän vettä. Pieni on
todellakin kaunista.

Eco-tila
Eco-tilan avulla voit säästää
entistäkin enemmän vettä, kun
vähempikin riittää. Se myös
suojaa vesiherkkiä lattiapintoja
liialliselta kosteudelta.
Käännä valitsinta!
Laitteen käyttö ei ole rakettitiedettä.
Olemme ohjelmoineet
sen puolestasi. Käyttötilaa vaihdetaan
yksinkertaisella valitsimella.

Kuvassa:
i-mop XL plus
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Siellä minä missä
sinäkin!
i-mop on suunniteltu viemään
hyvin vähän säilytystilaa,
kun se ei ole käytössä. Sitä voi säilyttää
komerossa käden ulottuvilla. Portaissa
kantaminen käy vaivatta. Kun irrotat koneesta
akut ja vesisäiliön, se mahtuu
auton tavaratilaan.

Nopeampi
Puhdistaa 10 kertaa
tavallista märkämoppausta nopeammin.
Sen puhdistuskapasiteetti on jopa 1 800
m2 tunnissa.
Puhtaampi
Puhdistaa lattian kahdella 350 kierrosta
minuutissa vastakkaisiin suuntiin
pyörivällä harjalla,
joiden tehokkuus on todennettu
ATP-testein: tuloksena on jopa 90 %
puhtaammat pinnat.
Vihreämpi
Hyödyntää jokaisen puhdistusaineja vesipisaran maksimaalisesti,
mikä todistetusti vähentää
ympäristövaikutusta yli 75 %:lla.
Turvallisempi
Lattiat kuivuvat lähes välittömästi,
mikä vähentää liukastumis- ja
kaatumisriskiä. Siitä todisteena on
standardisoidun liukastumistestin luku,
joka on korkeintaan 120.
... ja parempi kaikille!
Muuttaa siivouskokemuksen,
tuo positiivista energiaa, edistää
ammattiylpeyttä ja lisää työmotivaatiota
– puhumattakaan puhtaammasta ja
terveellisemmästä ympäristöstä.

Tilan tunnelma paranee
i-mop XL :n avulla
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®

PAREMPI

70%
PUHTAAMPI

VEDEN KULUTUKSEN VÄHENEMINEN

90 %

TYÖNTEKIJÖIDEN
TYYTYVÄISYYS

LIUKASTUMISVAARAN VÄHENTÄMINEN
SÄÄSTETTYÄ AIKAA (per 300 m )

ROI (perustuu 1 000 m per päivä)

MOPPAUKSEN VÄHENTÄMINEN

VAROITUSMERKIN KÄYTÖN
VÄHENTÄMINEN

200 TUNTIA VUODESSA

76%

ROISKEIDEN TALTEENOTTO

78%
NOPEAMMIN

2

2

8,6 KUUKAUTTA

99 %
TURVALLISEMPI

KOSTEUDEN TALTEENOTTO

75%

92%
NOPEAMPI

LATTIANHOITOTUOTTEIDEN
VÄHENTÄMINEN

TYÖVOIMAN SÄÄSTÖT

90%

75%
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Kolme mallia
i-mop XL
®

Basic

Eroavaisuudet

Plus

Pro

Basic

Plus

Akun turvasuoja
Ohjauspaneeli
Roiskesuojat
Ylitäyttösuoja
Elektroninen kytkin

–

Ajastinnäyttö

–

Pinnoite

–

–

Pro

i-mop Basic
Optimaalinen
käyttökokemus

Kaikki perusversioiden ominaisuudet sisältyvät myös
Plus- ja Pro-versioihin
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1
Akun turvasuoja
Olemme huomanneet, että moni unohtaa
sammuttaa laitteen siivoamisen jälkeen. Tämä
usein tyhjentää akut. Tämän laitepäivityksen
ansiosta tyhjentyneet akut ovat pian historiaa.
Kun i-mop asetetaan pysäköintitilaan (Park
Mode), se pysyy sammutettuna. Tämä estää
akkua tyhjentymästä normaalin työpäivän tai
säilytyksen aikana.
Akku kytkeytyy päälle vasta sitten, kun
asetat i-mopin työasentoon (kun lasket
harjayksiköt alas). Nämä ominaisuudet takaavat
akun optimaalisen kulutuksen sekä koneen
käytettävyyden.

2
Ohjauspaneeli
I-mop XL:n uusien Basic-versioiden
ohjauspaneeli on upotettu
syvemmälle, ja siinä on suojus, mikä
helpottaa työskentelyä ja estää
paneelin sivuja vaurioitumasta.

3
Roiskesuojat
Toinen tämän akun turvaominaisuus on, että
harjat eivät pyöri, kun käyttäjä siirtää konetta
paikasta toiseen. Tämän ansiosta harjoista
ei roisku likaa ohi kävelevien ihmisten päälle
ja paikat pysyvät puhtaana. Roiskumista ei
tapahdu silloinkaan, kun i-mop on työtilassa.
Harjayksikön molemmilla puolella olevat
roiskesuojat estävät
veden roiskumisen.

4
Ylitäyttösuoja
Olemme luoneet likavesisäiliöön uuden
suodatusjärjestelmän. Suodatinosaan
on asetettu pallo, joka nousee pintaan,
kun säiliö on täynnä. Tämä sulkee
säiliön ja estää vettä valumasta yli. Näin
imumoottoriin ei pääse vettä säiliön
kautta.
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i-mop Plus
Lisäominaisuuksilla

5
Elektroninen kytkin
Joillakin käyttäjillä on tapana pidellä i-moplaitetta alle 32 asteen kulmassa. Tällöin vesi
voi päästä imumoottoriin ja vahingoittaa
sitä. Uusissa i-mop Plus- ja Pro-malleissa on
elektroninen kytkin, joka sammuttaa moottorin
automaattisesti. Tämä toiminto auttaa käyttäjiä
käsittelemään i-mopia oikein ja suojaa samalla
sen moottoria.

32°

6
Käyttötuntimittari
Uudessa Plus-versiossa on
lisäominaisuuksia, joiden avulla
laitetta voidaan vuokrata.
Plus- ja Pro-versiot erottaa
Basic-versiosta se, että niiden
ohjauspaneeleissa on integroitu
käyttötuntimittari. Mittari näyttää,
kuinka monta tuntia i-mopia on
käytetty koko sen käyttöiän aikana.
Mittaria voidaan hyödyntää esim
vuokraus- ja ylläpitotarkoituksiin.
Näiden ominaisuuksien ansiosta
tiedät, milloin i-mop on huollettava
tai kuinka monelta tunnilta sen
käytöstä voidaan veloittaa vuokraa.

i-mop Pro
i-mop Pro-laitteessa on
myös samat lisäominaisuudet
kuin i-mop Plus -laitteessa.

Suunniteltu
tilojen
puhdistamiseen
uima-altailla
ja ranta-alueilla

7
Pinnoite
i-mop Pro -laitteen
harjayksikön kannessa on
pinnoite, joka suojaa laitetta
suolalta ja kloridilta.
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Lisää tehoa
Tilanpuute on nykyään yleistä. Käytössä olevaa
säilytystilaa ei voi tuhlata senttiäkään.
Siksi ajattelimme, että kannattaisi hyödyntää
seinätilaa akkujen latauksessa. Useaa laturia
kohden tarvitaan vain yksi pistorasia. Voit
kiinnittää, kytkeä ja ladata akut menettämättä
arvokasta hyllytilaa.

i-stack 3
3 kerrosta

i-stack 4
4 kerrosta

i-stack 6
6 kerrosta
i-charge 2

i-charge 9

K.1.S.72.0299.0

K.1.S.72.0344.0
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Kaikki i-teamvälineesi hyvässä
järjestyksessä
Eikö tarvikkeillesi ole riittävästi tilaa?
Meiltä löytyy ratkaisu. Säilytä i-range- ja
i-mop-tuotteita sekä kaikkia lisäosia tässä
kätevässä kaapissa. Siinä on tilaa muun muassa
latureille, laikoille, harjoille ja i-mopille.
i-store on täydellinen varustekaappi
säilytystiloihin.

K.1.S.107.0004.0

K.1.S.107.0001.0

Teräskaappi
Teräksestä valmistettu kaappi.
Helppo koota ja asentaa. Omat
tasot harjoille, laikoille ja latureille.
Siihen on sisäänrakennettu paikka
virtalähteelle.

Kaappi ruostumatonta terästä
Ruostumattomasta teräksestä
valmistettu kaappi. Siinä on
yhtä paljon hyllyjä ja tilaa
kuin teräskaapissa, mutta
vankempi rakenne ja pidempi
käyttöikä. Sopii erinomaisesti
elintarviketeollisuudelle.
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Tavalliset polyesterilaikat

Valkoinen

Punainen

Hellävaraiseen
puhdistukseen

Kevyeen puhdistukseen Keskiraskaaseen
puhdistukseen
K.20.72.0213.1

Sininen

Vihreä

Musta

Raskaaseen
puhdistukseen

Syväpuhdistukseen

K.20.72.0213.2

K.20.72.0213.79

Timanttilaikat
päivittäiseen käyttöön

Tehokkaat
timanttilaikat

Vihreä

Keltainen

Sininen

Oranssi

Päivittäiseen
puhdistukseen

Peruspuhdistukseen

Päivittäiseen
puhdistukseen

Peruspuhdistukseen*

Pinnoitetuille, vähän käytetyille alueille

K.2.72.0216.8

K.2.72.0216.64

*sekä keraamisten laattojen päivittäiseen puhdistukseen

K.20.72.0213.0

K.20.72.0213.64

Vetoalustat

Pinnoittamattomille, runsaasti käytetyille alueille

K.2.72.0216.797

K.2.72.0216.4

Käytä yhdessä
kaikkien laikkojen
kanssa
K.2.S.72.0214.797
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i-mop-harjat

Pehmeä harja

Keskikova harja

Kova harja

Lisävaruste

Vakiovaruste

Lisävaruste

K.2.S.72.0092.70

K.2.S.72.0092.797

K.2.S.72.0092.1

Imusuulakkeet

Vakiokäyttö

Hieman öljyisiin/rasvaisiin tiloihin

K.1.S.72.0096.2

K.1.S.72.0096.3

Öljyisiin/rasvaisiin tiloihin
K.1.S.72.0096.4
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Puhtaus merkitsee myös
välittämistä
henkilökohtaisesta
hygieniastasi.
K.1.S.72.0081.1

Puhdasvesisäiliö, punainen

saniteettitilojen kalusteet ja
pesutilojen lattiat

K.1.S.72.0081.797

Puhdasvesisäiliö, sininen

Pesuharjan rengas

Pesuharjan rengas

K.2.S.72.0093.1

K.2.S.72.0093.797

alhaisen riskin yleisalueet
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K.1.S.72.0081.8

Puhdasvesisäiliö, keltainen

pesutilojen pinnat

K.1.S.72.0081.64

Puhdasvesisäiliö, vihreä

Pesuharjan rengas

Pesuharjan rengas

K.2.S.72.0093.8

K.2.S.72.0093.64

elintarvikkeiden
käsittelyalueet ja baarit
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Liikkuvat siivoojat
Onko sinun kuljetettava siivousvälineitä mukanasi?
Niiden vahingoittuminen kuljetuksen aikana aiheuttaisi
harmia. Suojaa i-mop laittamalla se kuljetuslaatikkoon
kuljetuksen ajaksi, olipa kyseessä sitten lentokoneessa,
veneessä tai autossa kuljettaminen. Akut, harjat
ja säiliöt kulkevat kätevästi mukana i-bagissa. Sitä
voi kantaa joko olalla tai selässä. Näin i-mop XL:n
kantopaino laskee 15,6 kiloon!

K.1.72.00221.797

S.72.0142.18

S.72.0142.19

25

i-stand

IS.I-V.0000A

IS.I-V.0000B

i-stand seinäteline
i-mop kulkee kätevästi mukana
pakettiautossa seinäkiinnikkeen
avulla. Se on helppo ruuvata auton
sisälle, ja i-mop lisäsäiliöineen
kiinnitetään siihen napsauttamalla.

i-stand lattiateline
Telineen ansiosta voit laskea
i-mopin käsistäsi minne tahansa.
Telineen voi sijoittaa mihin tahansa
tilaan, ja i-mop lisäsäiliöineen
kiinnitetään siihen napsauttamalla.
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Valoisa, yhteinen tulevaisuus
663 miljoonalla ihmisellä ei ole käytettävissään puhdasta juomavettä.
Haluamme auttaa yhdessä Made Blue -järjestön kanssa.
Tässä on hieman lisätietoja.

Säästetään vettä ympäri
maailmaa
i-mopia käyttämällä
yhteistyökumppaninne, asiakkaanne
ja välineen käyttäjät pienentävät
vesijalanjälkeään ja
vaikuttavat myönteisesti
veden saatavuuteen.

Puhdas vesi- ja
hyväntekeväisyysprojektit
Made Blue mittaa
tuotteidemme ja palvelujemme
käyttämää tai säästämää vettä ja
varmistaa, että sama määrä
tarjotaan käyttöön
muualla. Vesiprojekteja
toteuttavat kansainväliset
hyväntekeväisyysjärjestöt, kuten
Punainen Risti ja Amref Flying
Doctors.

Liity i-teamiin
Innovaatio ja ympäristöstä
huolehtiminen liittyvät kiinteästi
toisiinsa. Tee kanssamme
maailmasta parempi paikka
nykyhetkeä ja tulevaisuutta
varten. Lisätietoja on osoitteessa:
i-teamglobal.com

Vesivarantojen suojelu
i-mop on suunniteltu muuttamaan
siivousprosessia, ja se on
tehty kahdella tavalla: luomalla
uudenlainen väline, joka lisää
puhtautta, mutta pienentää samalla
käyttäjän, yrityksen ja
planeetan vedenkulutusta.

Lahjoitukset
Made Blue on tuonut kehitysmaihin
yli 1,5 miljardia litraa puhdasta
vettä. Se riittää yli sadantuhannen
ihmisen vedentarpeeseen
kokonaiseksi vuodeksi.

Made Blue -perhe
Kaikki i-teamin jäsenet ovat myös osa
Made Blue -perhettä. Kannustamme
kaikkia työntekijöitämme
levittämään tarinaa ja kertomaan
kaikille Made Bluesta.

Tekniset tiedot
Käyttö

Sisätiloissa, vain kovilla pinnoilla

Teoreettinen työteho

Jopa 1 800 m2 tunnissa

Käytännön työteho

1 000–1 300 m2 tunnissa

Harjan pyörimisnopeus

350 kierr./min

Harjauspaine

22,5 kg

Työleveys

46 cm

Koneen koko (pituus × leveys × korkeus)

50 x 38 x 120 cm

Paino ilman akkuja ja vettä

18,5 kg

Puhdasvesisäiliö

4l

Likavesisäiliö

5l

Materiaali

Polypropeeni, alumiiniseos

Virtalähde

Kaksi i-power 9 -akkua*

Akku

24 V, 8,8 Ah

Ajoaika / lataus

1,5 - 2 h

Laturin tyyppi

Erillinen*

Laturi

110–240 V, 50/60 Hz

* Akut ja laturin voi tilata erikseen.
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