
i-mop XL® 

 
Endre måten 
du tenker på
rengjøring på



Hurtighet, 
presisjon
og design



i-mop XL®

i-mop er den første i sitt slag, og løser problemer  

med gulvrengjøringssystemer ved å kombinere  

fleksibiliteten til en gulvmopp med kraften og 

hastigheten til industrielle gulvvaskemaskiner. Vi 

fant ut at de fleste områder fremdeles rengjøres 

med mopp og bøtte, fordi andre gulvmaskiner rett 

og slett ikke er fleksible nok til å kunne brukes på 

de fleste steder. i-mop gjør det mulig å rengjøre 

alle overflater med bevegelsesfrihet og enestående 

brukervennlighet. Ingen grenser eller begrensninger. 

Denne maskinen er ikke bare laget for rengjøring, 

men også for rengjøreren.

Gulvvaskemaskin i full størrelse  
med fleksibiliteten til en flatmoppHurtighet, 

presisjon
og design



skrubb og tørk 

• 46 cm rengjøringsbane 
• to kraftige børstemotorer 
• støtfanger i nylon
• rengjør helt opp til kanten

ekstrem mobilitet

• lavprofildekk for rengjøring  
under gjenstander 

• 360o fleksibilitet



klikk på / klikk av

• lett å fylle, rengjøre og tømme 
over en vask 

• bruk forskjellige beholdere til 
forskjellige kjemikalier 

• reduser uproduktiv ventetid 
ved påfylling ved å klargjøre  
på forhånd i henhold til  
HACCP-standarder

batterilading

• rask utskifting 
• 2 sett = døgnkontinuerlig  

hele uken 
• kjører på i-power 9  

eller 14 batterier

enkel transport

• transporthjul 
• passer i bagasjerommet  

til en bil 
• lett å oppbevare og  

bære ovenpå
• 100 % mobilitet



Lavprofildekk

46cm

7cm



Døgnkontinuerlig  
energi hele uken

46cm

Tenk utenfor boksen



Fleksibel og rask!

i-mop har et dobbelt, høyhastighets 

børstedekk med et arbeidsområde på 

46 cm (18 tommer) og uovertruffen 

fleksibilitet. De to børstene roterer mot 

hverandre og gir en så smidig drift at du 

kan kontrollere maskinen med bare én 

hånd. Rengjør rundt og under  

objekter, akkurat som med en mopp.

Gjør mer med mindre!

i-power-batterisystemet med rask utskifting 
 gjør i-mop til en ekte arbeidshest. Med to 
sett i-power 9 trenger aldri i-mop å ta en 

hvil. Rengjør fra ni til fem eller døgnet rundt 
med én maskin. Ingen ledninger å snuble i 

eller som vikler seg i hverandre,  
bare slå på og sett i gang.



Klikk på / klikk av!

Fyll, etterfyll og tøm maskinen enkelt.  
Du er ikke lenger bundet til faste 

påfyllingsstasjoner, du kan hente vannet 
fra en spring på et øyeblikk. Bytt mellom 

kjemikalier på sekunder ved å klikke på en 
annen løsningsbeholder. Du kommer til å bli 
gledelig overrasket over hvor vanneffektiv 

i-mop er. Det trenger ikke å være  
stort for å være flott.

Vri på bryteren!

Det er ikke nødvendig med doktorgrad for å  
bruke maskinen, vi har gjort all programmeringen for 
deg. En enkel bryter for valg av ønsket driftsmodus.

Økomodus

Med økomodus kan du spare 
ekstra vann når det bare er  

nødvendig med litt, samtidig som 
sensitive gulv beskyttes  

mot overeksponering.





Jeg går dit du går!

i-mop er designet slik at den tar svært liten 

gulvplass når den ikke er i bruk. Oppbevar 

den i et skap innenfor rekkevidde. Ta den 

med deg opp og ned trapper og etasjer. 

Ta ut batteriene og løft vanntanken av 

maskinen for å legge den i  

bagasjerommet til en bil. 



Tekniske spesifikasjoner 
 

Bruk Innendørs, bare harde overflater

Teoretisk ytelse Opptil 1800 m2 per time

Praktisk ytelse 1000–3000 m2 per time

Børstehastighet 350 o/m

Børstetrykk 22,5 kg

Bruksbredde 46 cm

Maskinstørrelse (l x b x h) 50 x 38 x 120 cm

Vekt uten batterier og vann 18,5 kg

Rentvannstank 4 l

Restvanntank 4–6 l (maks 8 l)

Materiael PP, aluminiumslegering 

Strømkilde 2 i-power 9-batterier*

Batteri  24 V – 8,8 Ah 

Kjøretid 60 minutter 

Ladertype Ekstern*

Lader 110–240 V, 50/60Hz

1
år

GARANTI

* Batterier og lader kan bestilles separat.





i-land S i-land XL i-land XXL

i-land®

 

Målet vårt er å forenkle hele 

rengjøringsprosessen og gjøre det 

morsommere å gjøre rent. Så til lange dager, 

store bygninger og prosjekter på stedet 

trenger du en arbeidsstasjon med plass til 

alt utstyret.  Derfor har vi laget i-land. En 

komplett løsning som sikrer at du har alt du 

trenger i én tilgjengelig og praktisk vogn.  

Slutt på uproduktiv reisetid!



i-land L Pro i-land XL Pro i-land XXL Pro

PRO-
SERIE
MED

SKUFFER
i-land XL Pro



i-stack 3  
3 lag

i-stack 6 
6 lag

i-stack 4 
4 lag

i-charge 2
K.1.S.72.0299.0

Sal på

Plass er mangelvare nå for tiden. Vi bør ikke 

kaste bort en millimeter når det gjelder den  

begrensede lagringsplassen vi er så heldig å ha. 

Derfor tenkte vi: Hvorfor ikke stable 

i høyden når batteriene skal lades? Du trenger 

bare én strømkontakt til flere ladere. Nå kan du 

enkelt feste, koble til og lade batteriene  

uten å ta opp verdifull plass!

i-charge 9
K.1.S.72.0344.0



Oppbevaring for alle 
i-team-behovene

Har du ikke nok plass til utstyret?

Det ordner vi. Oppbevar i-range,  

i-mop og alt tilbehøret i dette  

praktiske skapet. i-store har plass til 

veggladere, matter, børster, i-mop and mer,  

og utgjør det perfekte utstyrsskapet  

på lagerplassen.

INOX-skap 

INOX-oppbevaringsskap. Samme 
nivåer og plass som stålskapet, 

men mer robust for lengre levetid. 
Perfekt til matindustrien.

Stålkabinett

Oppbevaringsskap i stål. Enkelt å 
sette samme og opp. Forskjellige 

nivåer for børster, matter og 
ladere. Har innebygd punkt for 

strømmuttak.

K.1.S.107.0004.0
K.1.S.107.0001.0



Vanlige i-pads

Hvit
Forsiktig rengjøring
K.20.72.0213.2

Rød
Lett rengjøring
K.20.72.0213.1

Blå
Middels rengjøring
K.20.72.0213.79

Grønn 
Tung rengjøring
K.20.72.0213.64

Svart
Aggressiv rengjøring
K.20.72.0213.0

Brukes i kombinasjon  
med alle i-pads
K.2.S.72.0214.797

i-pad driver

Oransje
Renovasjon*
K.2.72.0216.4

Gul
Renovasjon
K.2.72.0216.8

Grønn
Daglig rengjøring
 K.2.72.0216.64

Daglige i-pads
Belagte områder med lite 
gangtrafikk

Blå
Daglig rengjøring
K.2.72.0216.797

Intense i-pads
Ikke-belagte områder med  
mye gangtrafikk

*og daglig rengjøring av keramiske fliser



Nal blader

Myk børste 
Tillegg
K.2.S.72.0092.70

Middels børste 
Standard
K.2.S.72.0092.797

Hard børste
Tillegg
K.2.S.72.0092.1

i-mop-børster

For miljøer med fett/olje
K.1.S.72.0096.797  

Standard
K.1.S.72.0096.0

i-pad driver



Rent betyr også respekt 
for hygiene.

løsningsbeholder rød sanitetsarmatur og vaskeromsgulv løsningsbeholder blå generelle lavrisikoområder

Børstering
K.2.S.72.0093.1

Børstering
K.2.S.72.0093.797

K.1.S.72.0081.1 K.1.S.72.0081.797



løsningsbeholder gul  vaskeromsoverflater løsningsbeholder grønn generelle mat og bar

Børstering
K.2.S.72.0093.8 

Børstering
K.2.S.72.0093.64 

 K.1.S.72.0081.8 K.1.S.72.0081.64



Rengjørere på farten

Må du reise med rengjøringsutstyret, og ønsker ikke  

at utstyret skal skades unødig under transport? Beskytt  

i-mop i et aluminiumsetui på farten, om den  

transporteres med fly, båt, bil eller rett og slett fra  

bygning til bygning. Legg batterier, børster  

og forskjellige beholdere i i-bag. Bær den med  

skulderstropp eller integrert ryggsekkstruktur.  

Det reduserer bærevekten på i-mop XL til 15,6 kg!

K.1.72.00221.797

S.72.0142.18

S.72.0142.19



i-stand

Montering for i-mop-veggmodellen

Transporter enkelt i-mop i varebilen 
med veggmontering. Skru holderen 

fast på innsiden av bilen, og klikk 
på plass i-mop med forskjellige 

beholdere. 

Montering for i-mop-stativmodellen 

Sett fra deg i-mop hvor du vil med 
stativmodellen. Plasser modellen hvor 

som helst og klikk fast i-mop med 
forskjellige b beholdere.  

IS.I-V.0000B

IS.I-V.0000A





En lysende fremtid sammen
 

663 000 000 mennesker har ikke tilgang til rent drikkevann. 

Sammen med Made Blue ønsker vi å gjøre noe med det.  

La oss gå inn på detaljene: 

Vern av vann

i-mop ble designet for å forandre
rengjøringsprosessen, og har

gjort det på to måter: Ved å lage
en enestående enhet som øker

renheten samtidig som den 
reduserer vannforbruket
for brukeren, selskapet

og planeten.

Doner

Til nå har Made Blue realisert 
over 1,5 milliarder liter rent vant 
i utviklingsland, nok til over ett 

hundre tusen mennesker per år.Rent vann og 
veldedighetsprosjekter

Made Blue måler den totale 
vannmengden som brukes 

eller spares av produkter eller 
tjenester, og sikrer at samme 
mengde gjøres tilgjengelig et 
annet sted. Vannprosjekter er 

implementert av internasjonale 
veldedighetsorganisasjoner som 

Røde kors og Amref Flying Doctors.

Bli med i i-teamet

Innovasjon og hensyn til
miljøet bør gå hånd i hånd. Bli med 
på å gjøre verden til et bedre sted, 
nå og i fremtiden. Mer informasjon  

her: i-teamglobal.com

Vannsparing over hele verden.  

Ved å bruke i-mops, reduserer  
partnere, klienter og brukere 
vannforbruket samtidig som  

de bidrar positivt til 
vanntilgjengeligheten i verden. 

Made Blue-familien 

Når du er del av i-team, er du del av 
Made Blue-familien. Vi oppfordrer 

alle ansatte til å fortelle historien og 
informere alle om Made Blue.





Forespørsel
Når man skal skape bedre løsninger, 
må man starte med å lytte. Innsikten 
vår kommer fra samarbeid med 
kundene våre for å forstå behovene 
deres.

Innovasjon 

Vi forsøker å tenke nytt – fra grunnen 
av – om hvordan ting skal gjøres. Vi 
utnytter erfaringen vår, men er ikke 
begrenset av konvensjonelle 
løsninger. På den måten har vi – 
teamet av designer, ingeniører, 
produksjonspersonale, måten vi 
samarbeider med kunder og partnere 
på – totalt omdefinert 
rengjøringsprosessen.

Inspirasjon 

Tanken bak virksomheten vår bygger 
på en forpliktelse fra vår side  
når det gjelder kundenes, 
forretningspartnernes og samfunnet. 
Lagarbeidet er bare mulig gjennom 
transparens, pålitelighet og  
gjensidig respekt.

i-team-historien



i-team Global HQ 
Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • Nederland • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com


