
imop® Lite 

Mobil  
rengjøring



Velkommen til  
revolusjonen



imop® Lite
imop Lite er lettere enn i-mop XL, noe som gjør den til den 

minste og letteste maskinen tilgjengelig innen i-mop familien.   

Ved å utvide i-mop familien tilbyr i-team et bærbart verktøy 

med utmerket manøvrerbarhet. Dette gjør den perfekt for 

mobil rengjøring. imop Lite kommer til på steder hvor ikke 

storebroren, i-mop XL, kommer til. Fra det forbedrede  

kontrollpanelet til den nye beskyttelsesmekanismen mot 

overflod av vann, alt er utformet for å gjøre det enda mer 

brukervennlig. Hensikten er å gjøre rengjøring raskt, enkelt og 

gøy. Så la oss ta vel imot den nye kollegaen din og komme i 

gang med den VIRKELIGE rengjøringen. 

Gulvvaskemaskin med 
fleksibiliteten til en flatmopp



utrolig  
manøvrerbarhet

• Kommer til i trange hjørner på  
en lett måte

• Stram dreieradius betyr  
at du kan rengjøre der ingen  
gulvvaskemaskin kommer til

ekstrem 
mobilitet

• Lavprofildekk gjør at du kan 
rengjøre under skap og hyller

• Børster rent helt opp til kanten
• Rengjør små trange plasser
• Veldig lett vekt lar deg jobbe  

på flere nivåer



klikk på 
klikk av

• Fargekodede tanker gjør det let-
tere å raskt bytte antimikrobielle 
rengjøringsmidler.

• Børstene er lette å bytte ut for å 
forhindre krysskontaminering

• Enkelt bytte av batteri

batteri- 
lad

• Rask bytting
• Flere mulige sett
• Batteriet kan lades mens det er 

koblet til imop Lite

enkel 
transport

• transporthjul 
• passer i bagasjerommet til en bil 
• lett å oppbevare og bære ovenpå
• 100 % mobilitet



imop Lite har et unikt oppreist design 
som legger mer vekt på børstene,  
og kombinert med den kraftige  
batteridrevne motoren – som gir enda 
flere rotasjoner per min. enn sine  
likemenn – fører dette til ...



... at den har mer rengjørings - 
kraft enn noen annen  
gulvvaskemaskin  
i sin klasse.



Gjør gulvene  
tørre og trygge 

Våtmopping med skittent vann og glatte gulv  

hører nå fortiden til. imops avanserte sugeteknologi  

trekker opp praktisk talt all rengjøringsvæsken og  

all annen væske på gulvet, slik at gulvene blir tørre og  

trygge å gå på nesten med én gang. Fordi den  

bruker betydelig mindre vann og kjemikalier, er dette  

den miljøvennlige måten å rengjøre på.



Mekanisk rengjøring

imop Lite leverer rask, effektiv
mekanisk rengjøring i alle områder  

som tidligere bare kunne  
rengjøres manuelt for hånd.

Mobil rengjøring

Fordi den er lettere og mindre  
kan den brukes raskt i  

isolerte rengjøringsområder som  
må rengjøres umiddelbart. 

Dra hvor som helst

Den gode mobiliteten gjør at du  
enkelt kan dra fra sted til sted.

Ingen oppgave er for stor

Siden batteriet kan byttes ut på  
farten, er ingen oppgave for stor  

for denne dynamoen.

Enkel drift

Du trenger ingen doktorgrad for å  
bruke denne maskinen. Vi har tatt hånd  

om all programmeringen for deg.  
Alt du trenger å gjøre er å trykke på  

knappen for å velge ønsket driftsmodus.



Minimal anstrengelse,  
maksimal ytelse

1
år

GARANTI

Tekniske spesifikasjoner 
 

Bruk innendørs, harde overflater

Teoretisk ytelse  1400 m2 per time

Praktisk ytelse  700–1000 m2 per time

Børstehastighet  500 o/m

Børstetrykk  13 kg

Bruksbredde  37 cm

Maskinstørrelse (l x b x h) 34 x 43 x 120 cm

Vekt med batteri  13,2 kg

Vekt uten batteri 11,5 kg

Rentvannstank 3 l

Restvannstank  3 til maks. 5 l

Strømkilde  1 pakke (20 celler)

Batteripakke  18 V – 12 Ah – 250 Wh

Børstemotor  180–W

Sugemotor til støvsuger  200–W

Kjøretid  45 min

Ladertype  Offboard

Lader  110–240 V–50/60 Hz

Ladetid 6 timer

V
1.01-20181029



Minimal anstrengelse,  
maksimal ytelse



cleaner safergreener betterfaster

Raskere 
Rengjør 50 % raskere enn vanlig mopping og 20 % raskere enn  
gulvvaskemaskiner av samme størrelse, bevist av rengjøringshastigheter  
på opptil 1300 m2 per time.

Renere
To kraftige børster som roterer mot hverandre med 500 rpm for fjerning  
av smuss. ATP-testdata viser opptil 90 % renere overflater.

Mer miljøvennlig
Får hvert gram kjemikalier og hver dråpe vann til å telle, og reduser den  
miljømessige påvirkningen med over 75 %. I gjennomsnitt bruker imop Lite 
20 % mindre energi per m2, sammenlignet med en standard gulvvaskemaskin.

Tryggere
Rengjør og tørker gulv nesten umiddelbart – som bevist av standardiserte 
sklitestmålinger på 120 eller mindre – slik at faren for skliing og fall blir kraftig 
redusert.

Bedre for alle
Gjør livet lettere for operatøren, som ikke lenger er en utslitt arbeider, men en 
motivert og stolt imop-operatør. Den gjør det også lettere for vaktmesteren, 
som kan opprette mer effektive rengjøringsprosedyrer, og bygningens  
beboere får et renere og sunnere miljø.
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