
 Kevyt käsitellä
 Voit tehdä kaiken tarpeellisen, tarvittaessa vaikka  
 yhdellä kädellä.

 Havainnollinen ohjaustaulu
 Niin helppokäyttöinen, että pärjäät ilman koulutusta. 
 Sisältää käytettyjen työtuntien näyttöruudun.

 Vaihdettava litiumakku
 26 A litiumakku, jossa on lataustason osoitin. 
 Akku on helppo vaihtaa toiseen ladattuun yksikköön, 
 joten kone on aina käyttövalmis (24/7).

 Turvallinen
 Kun irrotat kädet kahvasta, kone pysyy pystyssä ja 
 vedentulo ja harjat pysähtyvät.

 Täydet 360° kääntyvä ohjaus
 Joustava ohjattavuus takaa hyvän puhtaustuloksen   
 myös reuna-alueilla ja runsaasti kalustetuissa tiloissa.

 Veden täyttö
 Vesisäiliöt on helppo irrottaa. Läpinäkyvässä 
 puhdasvesisäiliössä on kätevä täyttöletku.

 Harjapaine
 Työn aikana lattiaan kohdistuu jatkuva 25 kilon 
 harjapaine riippumatta kahvan asennosta.

 Pesee ja kuivaa
 Imusuulake nousee sähköisesti ylös silloin, kun 
 kuivausta ei tarvita.

 EKO-asetus
 Valitsemalla eko-asetus, imuääni laskee, veden  
 määrä vähenee ja akun kesto pitenee.

 Sivupyörät
 Laitteen sivuilla on neljä puskuripyörää, joiden 
 ansiosta voit pestä lattiat aivan seinän vierestä.

WILLMOP 50
– Ketterä apu ahtaisiin tiloihin

K E V Y T  Y H D I S T E L M Ä K O N E

Kauppakeskukset, koulut, sairaalat, ravintolat ja 
kuntosalit ovat ruuhkaisia ja runsaasti kalustet-
tuja tiloja, joissa on korkea hygieniatason tarve. 
Siivouksen ei silti tarvitse olla vaikeaa tai raskasta 
–hanki vain oikeat välineet.

Ratkaisumme on kevyt pystymallinen yhdistel-
mäkone WILLMOP 50, jota voit käyttää tilassa kuin 
tilassa, vaikka yhdellä kädellä! Ketterästi ohjat-
tavassa laitteessa perinteisen mopin joustavuu-
teen on yhdistetty ammattikäyttöön tarkoitetun 
yhdistelmäkoneen tehokkuus. Se on mahdollista 
uuden sukupolven litiumakun ansiosta.

3890€ 
alv 0%
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Anna meidän helpottaa työtäsi
WILLMOP 50 parantaa ergonomiaa ja keventää 
työtä. Olemme kehittäneet laitteen, jonka avulla voit 
työskennellä joko yhdellä tai kahdella kädellä.

Liikkumisen vapautta ahtaissa tiloissa
Täydet 360 ° kääntyvä ohjaus antaa mahdollisuuden 
liikkua ilman rajoituksia. Se helpottaa puhdistusta 
tasojen alta ja kalusteiden väleistä, jonne on vaikea 
päästä perinteisillä yhdistelmäkoneilla.

Turvallinen työssä
Ohjaustaulusta valittu puhdistusohjelma aktivoituu 
innovatiivisen SENSITIVE TOUCH SYSTEM-
järjestelmän kautta, joten voit tarttua kahvaan mistä 
kohdasta tahansa.  Kun irrotat molemmat kädet 
kahvasta, varsi jää pystyasentoon ja WILLMOP 50 
kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan, kunnes 
jatkat työskentelyä tarttumalla kahvaan. 
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Joka paikan lian poistaja
Harjat puhdistavat tehokkaasti lattiat 50 senttimetrin 
leveydeltä niin laajoissa kuin ahtaissakin tiloissa. 
WILLMOP 50 on lyömätön seinien reunoilla ja 
etuosan LED-valot tuovat lian näkyviin myös 
kalusteiden alta.

Puhtautta ilman melua
Hiljainen ja rauhallinen työskentely on tärkeää 
esimerkiksi sairaaloissa, hoitokodeissa ja kouluissa. 
Energiansäästötila vähentää imumoottorin ääntä 
heikentämättä pesutehoa. Se säästää noin 40 
prosenttia vettä ja lisää ladatun akun käyttöaikaa yli 
15 prosenttia.

Yksityiskohdilla joustavuutta
Likavesisäiliössä oleva tunnistin varoittaa käyttäjää, 
kun säiliö tarvitsee tyhjennystä ja sammuttaa 
moottorin automaattisesti, jos säiliö on täynnä. Säiliö 
on helppo irrottaa ja tyhjentää tarvitsematta siirtää 
koko konetta.

T E K N I S E T  T I E D O T
Puhdistusleveys mm 500 

Säiliötilavuus puhdas/lika l 5/7 

Työteho teoria/käytäntö m²/h 2100/850

Työaika, normaali h ~ 1.20 

Työaika, eko-asetus h ~ 1.25

Harja/laikkakoko mm 2 x 250 

Kierrosnopeus rpm 350 

Harjapaine kg 25 

Harjamoottorin teho W 2 x 200 

Imusuulakkeen leveys mm 600 

Imumoottori W 280 

Jännite V 24 

Melutaso dB (A) 70 / eko 65

Kokonaisteho W 680 

Latausteho, akkulaturi A 8

Kapasiteetti, akku A 26 (Litium-ioni) 

Koneen mitat (l x p x k) mm 600 x 580 x 1180 

Paino akun ja veden kanssa kg 35 


