
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

The best of  

Perfect pentru  

două dimensiuni: 

imop lite: pentru spațiile mici, înguste 

și/sau greu accesibile 

i-drive: pentru suprafețe extinse
 



 

 

Curăță mai rapid spațiile mari 

i-drive curăță rapid suprafețe 

mari și astfel rămâne mai mult 

timp pentru concentrarea pe 

lucrarea detaliată a spațiilor 

reduse  

Consum mai redus de apă, 

comparativ cu un mop obișnuit 

Vizualizare frontală clară în 

timpul conducerii 

Operatorul are timp de odihnă 

în timp ce are loc curățarea 

Lumini montate pe 

echipamentul de bază, pentru 

curățarea spațiilor 

întunecoase 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i-drive 

i-drive este cu mult mai mult decât o mașină care spală și 

usucă pardoseli, pentru curățarea suprafețelor extinse, cu 

alimentare pe baterie. Caracteristica principală a 

echipamentului profesional i-drive o reprezintă designul 

său, special conceput pentru a transporta un imop Lite în 

spate, pentru a permite operatorului să curețe în detaliu 

zone mai înguste sau greu accesibile, coborând din 

vehicul. 

Cu două seturi de baterii, acest echipament este gata să 

servească 24/7. i-drive este stația personală de 

alimentare pentru imop Lite. 

În cazul în care rezervorul de apă curată a imop Lite se 

golește, puteti, de asemenea, să adăugați apă proaspătă 

direct din rezervorul i-drive.  

Cu o rază de întoarcere de 1.6 m, i-dive este foarte 

flexibil și oferă manevrabilitate excelentă.  

 

 

 

 

 



 

 

i-drive datorită designul său, special 

conceput pentru a transporta un imop Lite 

în spate, permite operatorului să coboare și 

să curețe în detaliu suprafețele inaccesibile 

pentru un echipament mare, performant pe 

suprafețe largi. 

Datorită puterii mecanice mari de curățare a 

echipamentului i-drive, acesta folosește pentru 

curățarea pardoselilor mai patina apă și puține 

sau aproape deloc substanțe chimice 

   

latformă și

 

 

 

Mai Rapid 

Echipamentul i-drive poartă la bord tot ce 

este necesar pentru a realiza o curățenie 

eficientă și eficace. Curățați zonele mari, 

medii și mici, fără risipă de timp. Datorită 

razei mici de întoarcere, poate fi utilizat pe 

culoare înguste. 

Mai Curat 

 

 

 

 

 

Mai Eco  

 

 

 

 

                     Mai sigur 

 

 

 

 

 

 

                  ...Și mai bine pentru toți 

                 

 

Acest echipament reprezintă soluția pentru  

supermarketuri, stadioane, hale și orice clădiri 

cu spații combinate. 

Prin concept, i-drive deține la bord tot ce este 

necesar pentru o curățenie completă. 



 

 

 

 Nu-i necesar doctoratul ca să operați          
i-drive. Totul este făcut foarte explicit. 
Pictogramele de comandă și panoul de 
control clar permit să utilizati acest 
echipament fo arte simplu si eficient. 

Umpleți, re-umpleți și goliți cu ușurință 
echipamentul imop Lite, care nu mai e 
legat de punctele de alimentare din 
clădire; apa curată o aveti direct de la i-
drive iar rezervorul de recuperare îl 
goliți tot în i-drive. 

 

   

  

Pedala este ușor de ajustat astfel 

încât să corespundă cerințelor 

operatorului 

   
O rampă poate fi extinsă rapid in spate pentru încărcarea și descărcarea 

sigură și ergonomică a echipamentului imop Lite. 

 ușoară  de alimentare 

 

 

 Suportul pentru baterii are loc pentru 
șase baterii i-power 14 care vă oferă un 
timp de funcționare de 80 de minute. 
Pentru a schimba bateriile, trageți 
sertarul și glisați bateriile. Prin 
schimbarea și încărcarea bateriilor, este 
posibilă conducerea 24/7. 

 

Racleta și periile se ridică automat în 

timpul mersului înapoi 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specificații tehnice 

  

Lățime de lucru  610 mm 
Performanță teoretică  2745 m2 Oră 

Performanță practică  1400 m2 Oră 

Presiunea pad-ului  25 kg 

Viteza pad-ului  175 rpm 

Greutate operațională tipică (REMORCARE)   208 kg* 

Greutatea brută a vehiculului (GVW)   349 kg**  

Viteza de deplasare  4.5 km/h 

Volumul rezervorului de soluții  58 lt 

Volumul rezervorului de recuperare  55 lt 

Volumul rezervorului de detergent  5.5 lt 

Putere  24V 

Timpul de funcționare până la  80 min (24/7 cu set suplimentar de baterii) 

Dimensiuni (l x w)  1.460 mm x 600 mm  

Diametrul cercului de cotitură  1.660 mm 

*  i-drive + 6 baterii + imop lite + rezervor chimic 
** i-drive + 6 baterii + imop lite + rezervor chimic plin + rezervor de soluție complet + operator (75kg) 

 i-team Global HQ 

In Romania  
prin SALA IMPEX SRL  

www.sala-group.ro  
 

 +4 0729 006 971 

 

www.sala-group.ro  

 

 

http://www.sala-group.ro/
http://www.sala-group.ro/

