i-mop XL

®

Verander uw
manier van
denken over
schoonmaken

Snelheid, precisie
en design

i-mop XL®
Als eerste in zijn soort lost de i-mop de problemen
van vloerreinigingssystemen op door de flexibiliteit
van een vloermop te combineren met de kracht en
de snelheid van industriële schrobzuigmachines.
We ontdekten dat de meeste ruimtes nog altijd met
dweil en emmer worden schoongemaakt, omdat
andere vloermachines gewoon niet flexibel genoeg
zijn voor de meeste ruimtes.
De i-mop maakt het mogelijk om elk oppervlak
schoon te maken en biedt zowel bewegingsvrijheid
als groot gebruiksgemak. Zonder grenzen of
beperkingen. Deze machine is niet simpelweg
ontworpen om schoon te maken, maar is ontworpen
voor de schoonmaker.

Schrobzuigmachine met de
flexibiliteit van een vlakmop

schrobben en zuigen

extreme mobiliteit

•

Reinigingsbreedte van 46 cm

•

Lage voet reinigt onder objecten

•

2 krachtige borstelmotoren

•

360o flexibiliteit

•

Beschermende nylon bumper

•

Reinigt tot aan de rand

Vast- en losklikken

batterij opladen

gemakkelijk te vervoeren

•

Eenvoudig te vullen, reinigen

•

Snel omwisselen

•

Transportwielen

en legen boven een gootsteen

•

2 sets = 24/7 voeding

•

Past in de kofferbak van

Gebruik verschillende

•

Werkt op i-power 9

•

reservoirs voor verschillende

of i-power 14 batterijen

een auto
•

chemicaliën
•

Verminder onproductieve
wachttijd door het bijvullen
voor te bereiden volgens
HACCP-normen.

Gemakkelijk op te bergen
en de trap op te dragen

•

100% mobiliteit

7 cm

46 cm

Lage voet

Denk buiten de geijkte kaders

24/7 energie

Flexibel en snel!
De i-mop heeft een schrobzuigervoet met
twee supersnelle borstels en een werkbreedte
van 46 cm, die een ongeëvenaarde
wendbaarheid biedt. Dankzij de twee tegen
elkaar in draaiende borstels kunt u de
machine soepel bedienen, zelfs met één
hand. Maakt rond en onder objecten
schoon, net als een dweil.

Doe meer met minder!
Ons snel omwisselbare i-power batterijsysteem
maakt de i-mop tot een echt schoonmaakwerkpaard. Met 2 sets i-power 9-batterijen hoeft
uw i-mop nooit stil te staan. Maak schoon van
9 tot 5 of rond de klok met een enkele machine.
Geen snoeren waar u over struikelt of die
in de war raken, gewoon aanzetten en aan
de slag gaan.

Vast- en losklikken!
Gemakkelijk de machine vullen, bijvullen
en legen. U bent niet langer beperkt tot
vaste vulstations, maar tapt gewoon water
boven een gootsteen. Wissel binnen een
paar tellen van chemicaliën door een ander
schoonwaterreservoir vast te klikken.
Het zal u verbazen hoe zuinig de i-mop
met water is. Klein is echt fijn.

Eco-modus
Als u slechts een beetje water nodig
hebt, kunt u met onze eco-modus
nog meer water besparen en ook uw
watergevoelige vloeren beschermen
tegen te veel vocht.
Zet de knop om!
Er is geen universitaire studie vereist voor het
bedienen van deze machine, want wij hebben
al het programmeerwerk al voor u gedaan.
Een simpele knop om de gewenste
bedieningsmodus te selecteren is het
enige wat u hoeft te doen!

Ik volg u
overal naartoe!
De i-mop is zo ontworpen dat hij
heel weinig vloerruimte inneemt als hij
niet wordt gebruikt. Berg hem binnen
handbereik op in een kast. Neem hem mee
de trap op en af. Neem de batterijen en het
waterreservoir uit de machine om hem te
vervoeren in de kofferbak van uw auto.

Technische specificaties
Toepassing

Binnen, alleen harde oppervlakken

Theoretische capaciteit

Tot 1.800 m2 per uur

Capaciteit in de praktijk

1.000 - 1.300 m2 per uur

Borstelsnelheid

350 tpm

Borsteldruk

22,5 kg

Werkbreedte

46 cm

Afmetingen machine (l x b x h)

50 x 38 x 120 cm

Gewicht zonder batterijen en water 18,5 kg
Schoonwaterreservoir

4 liter

Vuilwaterreservoir

4-6 liter (max. 8 liter)

Materiaal

Polypropyleen, aluminiumlegering

Voedingsbron

2 i-power 9-batterijen*

Batterij

24 V - 8,8 Ah

Bedrijfsduur

60 minuten

Type oplader

Extern*

Oplader

110-240 V, 50/60 Hz
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* Batterijen en oplader kunnen apart worden besteld.

year

i-land

®

We willen het hele schoonmaakproces
gemakkelijker en leuker voor u maken.
Dus voor lange dagen, grote gebouwen en
projecten op locatie hebt u een werkstation
nodig dat al uw benodigdheden bevat.
Daarom hebben we de i-land gemaakt.
Met deze alles-in-eenoplossing houdt u alles
wat u nodig heeft bij elkaar op één handige,
goed toegankelijke wagen. Geen onproductief
heen en weer geloop meer!

i-land S

i-land XL

i-land XXL

i-land XL Pro

i-land L Pro

PROSERIE
MET
LADEN

i-land XL Pro

i-land XXL Pro

Opladen
Ruimte is schaars tegenwoordig. We hebben
geen centimeter te verspillen als het gaat om de
beperkte opslagruimte die ons ter beschikking
staat. Daarom bedachten we: waarom gaan we
niet de hoogte in richting het plafond voor het
opladen van uw batterijen? U heeft slechts een
enkel stopcontact nodig voor meerdere opladers.
Nu kunt u eenvoudig uw batterijen bevestigen,
aansluiten en opladen zonder kostbare ruimte
te verliezen!

i-stack 3
3 lagen

i-stack 4
4 lagen

i-stack 6
6 lagen
i-charge 2

i-charge 9

K.1.S.72.0299.0

K.1.S.72.0344.0

Opslagruimte voor al uw
i-team-benodigdheden
Niet genoeg ruimte voor uw benodigdheden?
Daar hebben we een oplossing voor. Berg uw i-range,
i-mop en al uw accessoires op in deze handige kast.
De i-store is de ideale kast in uw opslagfaciliteit
en biedt ruimte voor uw wandopladers, pads,
borstels, uw i-mop en meer.

K.1.S.107.0004.0

Stalen kast

K.1.S.107.0001.0

Inox kast

Stalen opbergkast. Eenvoudig te

Inox opbergkast. Dezelfde planken

monteren en in te delen. Verschillende

en ruimte als de stalen opbergkast,

planken voor borstels, pads en opladers.

maar met een robuuster karakter

Heeft een ingebouwde plek voor

voor een langere levensduur.

een stopcontact.

Perfect voor de voedingsindustrie.

Normale i-pads

Wit
Delicate reiniging

Rood
Lichte reiniging

K.20.72.0213.2

K.20.72.0213.1

Blauw
Gemiddelde
reiniging

Groen
Grondige reiniging

Zwart
Agressieve reiniging

K.20.72.0213.64

K.20.72.0213.0

K.20.72.0213.79

Dagelijkse i-pads

Intensieve i-pads

i-pad houder

Groen
Dagelijkse reiniging

Geel
Renovatie

Blauw
Dagelijkse reiniging

Oranje
Renovatie*

Te gebruiken i.c.m
al onze i-pads

K.2.72.0216.797

K.2.72.0216.4

K.2.72.0216.64

K.2.72.01216.8

K.2.S72.0124.797

Gecoate, weinig belopen zones

*en dagelijkse reiniging van keramische tegels

Niet gecoate, veel belopen zones

i-mop borstels

Zachte borstel
Optioneel

Medium borstel
Standaard

Harde borstel
Optioneel

K.2.S.72.0092.70

K.2.S.72.0092.797

K.2.S.72.0092.1

Wisserbladen

Standaard

Voor olieachtige/vette omgevingen

K.1.S.72.0096.0

K.1.S.72.0096.797

Schoonmaken betekent ook
zorgen voor uw hygiëne.
K.2.S.72.0081.1

opvangreservoir
rood

sanitair en sanitaire oppervlakken

K.2.S.72.0081.797

opvangreservoir
blauw

Borstelring

Borstelring

K.2.S.72.0093.1

K.2.S.72.0093.797

algemene ruimtes
met een laag risico

K.2.S.72.0081.8

opvangreservoir
geel

sanitaire oppervlakken

K.2.S.72.0081.64

opvangreservoir
groen

Borstelring

Borstelring

K.2.S.72.0093.8

K.2.S.72.0093.64

algemeen eten en bar

i-mop meenemen?
Wilt u uw schoonmaakspullen meenemen en
onnodige schade tijdens het transport voorkomen?
Bescherm dan uw i-mop in een aluminium koffer voor
transport per vliegtuig, boot, auto of zelfs van gebouw naar
gebouw. Neem uw batterijen, borstels en verschillende
reservoirs mee in onze i-bag. Te dragen met een schouderriem
of een geïntegreerde rugzakstructuur. Deze vermindert
het draaggewicht van uw i-mop XL tot 15,6 kg!

K.1.72.00221.797

S.72.0142.18

S.72.0142.19

Wandhouder

IS.1-V.0000A

i-mop muurbeugel

IS.1-V.0000B

Neem uw i-mop gemakkelijk
mee in uw bestelwagen met de
wandhouder. Bevestig de houder
aan de binnenkant van uw voertuig
en klik de i-mop met reservoirs
er direct in.

Vloerstandaard voor de i-mop
Zet uw i-mop neer waar u maar
wilt met het staande model.
Plaats de houder in de gewenste
ruimte of kamer en klik de i-mop
met verschillende reservoirs
er direct in.

Onze stralende toekomst met elkaar
663.000.000 mensen hebben geen toegang tot schoon drinkwater. Daar wilden
we samen met Made Blue iets aan doen. Laten we een paar details bekijken!

Waterbesparing

Over de hele wereld water besparen.

De i-mop is ontworpen om het
schoonmaakproces te veranderen,
en heeft dat op twee gedaan:
door een revolutionair apparaat
te creëren dat voor een schonere
omgeving zorgt en tegelijk water
bespaartvoor de gebruiker,
het bedrijf en de planeet.

Door i-mops te gebruiken, besparen uw
partners, klanten en gebruikers water en
leveren zo een positieve bijdrage aan de
beschikbaarheid van water in de wereld.
Doneren

Schoon water en goede doelen

Inmiddels heeft Made Blue in
ontwikkelingslanden voor meer
dan 1,5 miljard liter schoon water
gezorgd, genoeg voor meer dan
honderdduizend mensen per jaar.

Made Blue meet de totale hoeveelheid
water die producten of diensten hebben
gebruikt of bespaard en maakt dezelfde
hoeveelheid ergens anders beschikbaar.
Waterprojecten worden uitgevoerd door
internationale organisaties zoals het
Rode Kruis en Amref Flying Doctors.
Made Blue-familie

Word lid van het i-team
Innovatie en zorgen voor het milieu gaan
hand in hand. Help ons om voor een
betere wereld te zorgen, nu en in de
toekomst. Ga voor meer informatie naar
i-teamglobal.com

Deel uitmaken van het i-team
betekent deel uitmaken van de
Made Blue-familie. We moedigen
al onze medewerkers aan om het
verhaal door te vertellen en iedereen
te informeren over Made Blue.

Over i-team

Inquire

Innovate

Inspire

Betere oplossingen creëren begint
met luisteren. Onze inzichten zijn
het resultaat van samenwerken
met onze klanten om te begrijpen
wat zij willen.

We proberen helemaal van het
begin af aan te bedenken hoe dingen
gedaan zouden moeten worden.
Hoewel we gebruikmaken van onze
ervaring, laten we ons niet beperken
door conventionele oplossingen.
Zo hebben wij - een team van
ontwerpers, ingenieurs, productiemedewerkers - en de manier
waarop we samenwerken met
klanten en partners, het schoonmaakproces fundamenteel
opnieuw kunnen vormgeven.

Onze bedrijfscultuur draait
om betrokkenheid bij het
succes van onze klanten, onze
bedrijfspartners en de wereld om
ons heen. Teamwork is alleen
mogelijk dankzij transparantie,
verantwoordelijkheidsgevoel
en wederzijds respect.

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

