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WILLMOP 35
Yksinkertaista siivousta:
Laadukkaampi 
puhtaustulos
vähemmällä vaivalla
Liiketilat, kampaamot, terveydenhuollon kohteet, oppilaitokset, 
liikuntapaikat ja mikä tahansa julkinen tila, kohtaavat kaikki saman 
haasteen. Kuinka saada tilat siivottua mahdollisimman puhtaiksi, 
mahdollisimman tehokkaasti.

Siivous on suoritettava vaivattomasti ja ergonomisesti, ilman häiriöitä 
asiakkaille tai tilan toiminnalle.

Kiitos kompaktin pystysuuntaisen WILLMOP 35 yhdistelmäkoneen 
ansiosta, saavutetaan ammattimainen puhtaustaso myös pienissä ja 
kapeissa kapeissa tiloissa uskomattoman helposti ja ergonomisesti.

Vaikuttava yhdistelmäkone, joka äärimmäisen ohjattavuuden ansiosta 
seuraa koneen käyttäjän liikkeitä ketterästi ja tarjoaa saman tehon kuin 
suuremmat koneet.

WILLMOP 35 on suunniteltu suorittamaan työ tehokkaasti!
Sen yksinkertaisuus ja ergonominen muotoilu yhdistettynä loistavaan 
puhdistustehoon, tekevät koneella työskentelystä nopeampaa ja 
ketterämpää helpottaen päivittäistä työskentelyä.

Käyttökohteet

AMMATTISIIVOUS

MYYMÄLÄT & TUKKUKAUPPA

TEOLLISUUS

TERVEYDENHUOLTO

JULKISET LAITOKSET

LIIKUNTA- JA URHEILUPAIKAT

MAJOITUS JA MATKAILU

HOTELLIT, RAVINTOLAT JA CATERING

AUTOTEOLLISUUS

JULKINEN LIIKENNE
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TOIMINNALLISUUS

Ketterä kädensija

Yhdellä kädellä voit suorittaa 
kaikki haluamasi työtehtävät.

Vaihdettava
Litium akku

13 Ah litium akku latauksen 
merkkivalolla. Akku on helppo 
ja nopea vaihtaa, tämä takaa 
loputtoman työskentelyn 
tarvittaessa (24/7).

360° käytettävyys

Täysi 360° ohjattavuus  takaa vaikuttavan 
ohjattavuuden erityisesti vaikeapääsyisillä 
alueilla ja kohteilla.

TYÖSKENTELYAIKA
LATAUKSELLA
JOPA 70 MIN.

SÄILIÖN 
TILAVUUS 
3,3/3,5 l

KAPASITEETTI
1400 m2/h

TYÖLEVEYS 
37 cm

Pesu ja kuivaus

Imusuulake voidaan nostaa sähköisesti 
pois käytöstä tehtävissä, joissa ei ole 
tarvetta kuivaukselle intuitive

Siirtopyörät

Siirtoon käytetään takarenkaita
WILLMOP 35 voidaan liikutella 
kohteesta toiseen ilman, että sitä 
tarvitsee nostella.

Tarkistettavissa
Likavesisäiliö
Säiliö on avattavissa puhdistusta 
ja tarkistusta varten.

Puskurit

Kone on varustettu 4 puskurirenkaalla, joka 
mahdollistaa työskentelyn seinien vieressä 
ilman, että kone jättää jälkiä seiniin.

Harjapaine

Kone puhdistaa jatkuvalla 18 kg:n 
harjapaineella lattiaan riippumatta 
ohjauskahvan asennosta.

Veden täyttö

Säiliöt ovat helposti irroitettavissa; 
läpinäkyvä puhdasvesisäiliö voidaan 
helposti täyttää täyttöletkulla.

Intuitiivinen käyttöpaneeli

Helppo käyttää mahdollisimman pienellä 
perehdytyksellä. Integroitu käyttötuntimittari 
smart 

Älykäs ohjaus

Kun kädet irroitetaan ohjauskahvasta 
kone pysyy pystyasennossa ja siirtyy 
automaattisesti valmiustilaan. 

TSM - Willmop 35_FI.indd   4TSM - Willmop 35_FI.indd   4 21/07/2022   12:30:1221/07/2022   12:30:12



WILLMOP 50 5

Vapaasti ja helposti liikkuminen ammattisiivouskoneen 
kanssa on mahdollista.

WILLMOP 35:llä työ ei keskeydy, jos kohteessa 
on portaita, sillä kone on helposti siirreltävissä ja 
tarvittaessa nostettavissa.

Pohjassa olevan nostokahvan ansiosta kone voidaan 
mukavasti ja turvallisesti siirtää kohteesta toiseen 
ilman rajoituksia.

Voita kaikki esteet.

WILLMOP 35:n innovatiivinen ja kääntyvä nivel 
mahdollistaa rajoittamattoman 360° liikealueen, antaen 
vapauden työskennellä yhdellä tai kahdella kädellä 
haluamallasi tavalla mikä tarjoaa parempaa ergonimiaa ja 
keventää työn kuormittavuutta.

WILLMOP 35:n ohjaus taittuu jopa 36°:n kaltevuuteen 
maasta, mikä mahdollistaa pääsyn koneella sellaisiin 
paikkoihin mitä on hankala puhdistaa: pöytien alle, tuolien 
väliin, matalien huonekalujen ja hyllyjen alle.

Ketteryys on koneen 
DNA:ssa.

Korkea suorituskyky 
kompaktissa koossa.
WILLMOP 35 on varustettu kahdella tehokkaalla 
harjamoottorilla ja optimaalisella harjapaineella, 
jotka takaavat tehokkaan puhdistuksen ja 
puhtaustuloksen.

Kompaktin koon ansiosta koneella pääsee kaikkiin 
vaikeasti saavutettaviin paikkoihin, kuten kulmiin 
ja seinän viereen, puskurirenkaiden suojatessa 
huonekaluja ja seiniä. 
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Ympäristömyötäinen 
asenne.
WILLMOP 35:llä työskentely tarkoittaa työskentelyä 
ympäristöystävällisellä koneella. Veden ja 
puhdistusaineiden käyttö ja koneen käytöstä aiheutuva 
ääni pidetään minimissä.

WILLMOP 35 kytkeytyy valmiustilaan jos käyttäjä irroittaa 
kätensä ohjauskahvasta, ja sammuu automaattisesti 
itsestään, jos kone jätetään pitkäksi aikaa valmiustilaan, 
säästäen näin akun kestoa koneen käyttöä varten.

WILLMOP 35:ssä on erityisiä toimintoja kaikkiin 
puhdistustarpeisiin. Harjapainetta voi säätää lattian 
olosuhteiden ja likaisuusasteen mukaan.

Imusuulakkeessa on älykäs järjestelmä joka 
automaattisesti nostaa tai laskee imusuulakkeen valitun 
toiminnan mukaan. WILLMOP 35:llä työskentelet 
nopeasti, tehokkaasti, ergonomisesti ja mukavasti.
säästäen näin akun kestoa koneen käyttöä varten.

Täydellinen hallinta 
sormenpäissä.

WILLMOP 35:lla saavutetaan huomattavasti 
parempi puhtaustaso verrattuna perinteisiin 
moppausmenetelmiin.

Likavesisäiliön täyttyessä siinä on anturi, joka katkaisee 
sekä koneen imun että koneen käytön kokonaan ja 
varoittaa koneen käyttäjää myös merkkivalolla kun 
likavesisäiliö pitää tyhjentää.

Kun konetta ei käytetä ja käyttö lopetetaan, konetta ei 
tarvitse erikseen “pysäköidä”, koska ohjauskahva pysyy 
joka tapauksessa paikallaan pystyssä valmiusasennossa.

Hygienia ja turvallisuus 
tehty helpoksi.
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Edut verrattuna perinteiseen moppaukseen.

Vähentää 
puhdistus- ja 

desinfiointiaineiden 
käyttöä.

Ajattelimme ratkaisua joka mahdollistaa ahtaissa 
tiloissa siivoamisen haasteet, joka ei ole ollut tähän 
mennessä mahdollista isommilla yhdistelmäkoneilla. 
Tästä sai alkunsa pystysuuntainen yhdistelmäkonekons-
epti nimeltä WILLMOP.

WILLMOP on kevyt, nopea, joustava, ergonominen, 
intuitiivinen ja käyttäjäystävällinen jättäen taaksensa 
perinteiset moppausmenetelmät.

35 ja 50 malleissa löytyy eri koko ja kapasiteetti mihin 
tahansa käyttökohteeseen ja ne pystyvät nopeaan ja 
tehokkaaseen ammattimaiseen puhdistukseen jopa 
ahtaimmissa kulmissa.

7WILLMOP 35

TUTUSTU VALIKOIMAMME MUIHIN TUOTTEISIIN.

WILLCARRY LIGHT
Täydellisen integroinnin ansiosta WILLMOP 35:lle 

suunniteltu siivousvaunu on täysin varusteltu 

yksikkö, joka takaa korkean suorituskyvyn ja 

tehokkuuden käytön aikana.

Vähentää 
veden käyttöä 

puhdistustyössä.

Optimoi työn 
resursseja ja 

työaikoja.

Parantaa tuottavuutta, 
vähentää työn 

kuormittavuutta ja työn 
pysähdyksiä.

MIKÄ ON 
WILLMOP?
Ratkaisu, joka ylittää 

korkeimmatkin odotuksesi.

Poistaa bakteereja, ehkäisee 
sairauksien leviämistä ja 
vähentää allergioiden ja 

astman oireita.

WILLSTEP 35
Kun lisäät WILLSTEP 35:n WILLMOP 

koneeseen, voit helposti siirtää

konetta eri kohteiden välillä ilman että 

portaat ovat ongelma.

WILLGO 
WILLGO avulla WILLMOP on helppo kuljettaa 

ja tarvitsemasi tarvikkeet ovat koko ajan 

käden ulottuvilla.

SAATAVILLA PIAN
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Poistaa mikrobeja, ehkäisee 
sairauksien leviämistä ja 
vähentää allergioiden ja 

astman oireita.

Vähentää
veden käyttöä

puhdistustyössä.

Parantaa tuottavuutta,
vähentää työn

kuormittavuutta ja työn
pysähdyksiä.

Vähentää
puhdistus- ja 

desinfiointiaineiden 
käyttöä.

Optimoi työn
resursseja ja

työaikoja.
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TEKNISET TIEDOT

WILLMOP 35

Työleveys mm 370

Säiliön tilavuus l 3,3/3,5

Kapasiteetti m²/h 1400

Työskentelyaika latauksella min jopa 70

Harjan koko mm 2 x 188

Harjan kierrosnopeus rpm 350

Harjapaine kg 18

Harjamoottorin teho W 2 x 100

Imusuulakkeen leveys mm 380

Veden nostokyky mm H2O 890

Imumoottorin teho W 250

Jännite V 24

Kokonaisteho W 450

Willcharge akkulaturi A (V) 5 (100-240)

Willpower akku Ah/1 13 (Lithium-ion)

Mitat (LxlxK) mm 490x465x1190

Paino käyttövalmiina (sis. akut+vesi) kg 26
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