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i-mop XXL®

Mai mare = 
mult mai bine!

Vă prezintă:
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Viteză, 
precizie & 
design
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Speed,
precision
& design

Faceți cunoștință cu 
i-mop XXL®

Uneori mai mare poate însemna mult mai bine. i-team vă prezintă cu mândrie noul 

i-mop XXL: un dispozitiv electric retehnologizat care literalmente depășește ca 

performanță concurența. Cu un platan de perii mai mare & un nou sistem de 

gestionare a energiei, suprafețele mari, ce obstrucționează curățarea devin acum 

posibil de curățat. Această inovație permite utilizatorului să curețe până la 2800 de 

metri pătrați în doar o oră, schimbând abordarea cu privire la modul în care o 

mașină de spălat/uscat pardoseli ar trebui să arate, să se comporte și să fie 

manipulată. Începeți să economisiți foarte mult timp atunci când operați mașina și 

să reduceți timpul alocat logisticii pentru spațiile de curățat, chiar și cele de 

dimensiuni mai mari. Puteți economisi aproximativ 20% din timpul dvs. în 

comparație cu o deplasare convențională în spatele mașinii de spălat/uscat pardoseli 

cu o dimensiune de 50 până la 75 cm. Dotați-vă cu i-mop XXL, unde inovația 

remarcabilă se potrivește cu designul flexibil.
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de la o margine la alta

Front de lucru de 62 cm. 
2 motoare.

Bară de protecție din nailon. 
Curăță până la margine.

mobilitate extremă

Balama din titan. 
Curăță dedesubtul 

obiectelor.
360o flexibilitate.

cuplare / decuplare

Ușor de umplut, curățat & golit 
direct în chiuvetă. Utilizați 
rezervoare diferite pentru 
diferite substanțe chimice. 

Reduceți timpul de așteptare 
neproductiv pentru reumplere, 
pregătindu-l în avans conform 

standardelor HACCP.

alimentat cu baterie

Înlocuire rapidă.
Reîncărcare timp de 1 oră per 

ciclu de lucru.
2 seturi = alimentare 24/7.

Li-Ion.

transport facil

Roți de transport.
Poate fi transportat în 

orice fel de autovehicul.
Depozitare facilă. Poate fi 
ridicat pe scări. Mobilitate 

100%.
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O mașină de spălat/ 
uscat pardoseli cu 

flexibilitatea unui mop 
de curățare
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Retehnologizat pentru lățime

Pentru a obține echilibrul 
dintre unele zone mai mari 
problematice, cu aceeași 
flexibilitate și viteză ca i-
mop XL, am lărgit platanul 
de perii pentru a furniza 
mașinii un front de lucru de 
62 cm și am adăugat mai 
multă capacitate pentru apă.

Noua gestionare a energiei

Am reproiectat sistemul de 
gestionare a energiei și am 
încorporat cât de multă 
energie posibilă din punct de 
vedere fizic în noile noastre 
baterii gri i-mop. Acestea au 
exact aceeași formă și 
dimensiune ca bateriile 
noastre i-mop XL. Le puteți 
folosi cu toate produsele 
noastre, pur și simplu 
conectați și utilizați.

Experiență de utilizare 
prietenoasă

Cu i-mop XXL, utilizatorii 
operează o mașină care nu 
numai că arată & se 
comportă bine, dar care se 
răsucește și rotește ca nicio 
altă mașină de spălat/ uscat 
de pe piață. Exteriorul său 
prietenos & aplicabilitatea îl 
face să fie perfect 
compatibil cu flota dvs.

Costul total al proprietății

Nu este nevoie de o nouă 
instruire. i-mop XXL combină 
toate elementele construcției 
anterioare și vă îmbunătățește 
activitatea în zonele mai mari, 
neobstrucționate. Prin 
extinderea gamei de mașini, 
modul în care operați depinde 
de dvs., fără a mai necesita 
cheltuieli suplimentare.

Greutate redusă & depozitare

i-mop XXL a fost proiectat 
astfel încât să necesite un 
spațiu foarte mic pe 
pardoseală atunci când nu 
este utilizat. Păstrați-l într-
un dulap la îndemână. 
Luați-l cu dvs. în sus și în 
jos pe trepte și scări. 
Îndepărtați bateriile și 
ridicați rezervorul de apă 
din mașină pentru a-l 
încărca în orice fel de 
autovehicul. Pe scurt, o 
mașină complet mobilă.
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Greutate fără baterii

Greutate cu baterii

Greutate cu baterii + apă 

Dimensiuni cutie L*l*Î

Putere (Wați)

Material

Specificații baterie. Baterie Li-ion 

Timp de funcționare

Lățime de lucru

Rezervor de apă curată

Rezervor de apă reziduală           

CBM

Garanție

21.5 Kg
24.5 Kg
29.5 Kg
124 X 64 X 37 cm
700 W
PP, Aliaj de aluminiu 

25.2 V, 14 Ah
60 Minute
62 CM
5 L
5 L (max. 8 L)

0,26
1 an

SPECIFICAȚII TEHNICE
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i-land®

Scopul nostru este de a simplifica întregul 

proces de curățare și de a mări nivelul de 

satisfacție în timp ce curățați. Așadar, pentru 

zile solicitante, clădiri foarte mari și proiecte 

pe șantier, veți avea nevoie de o stație de 

lucru care să încorporeze toate 

echipamentele. De aceea am creat i-land. O 

soluție integrată, care se asigură că aveți tot 

ceea ce vă trebuie într-un singur dispozitiv 

accesibil și convenabil. Nu mai există timpi 

de deplasare neproductivi!



11

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

SERIA 
PRO
CU 

SERTARE

i-land XL Pro
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i-mop.com

E

PH

PH

Goliți și clătiți rezervoarele de soluție și apă reziduală cu apă proaspătă.
Îndepărtați și deschideți filtrul de vid, asigurați-vă că este curat în interior suflându-l sau ținând-l sub jet 
de apă.
Îndepărtați deflectorul ușor din mașină și curățați-l.
Curățați cauciucurile lamei racletei și orificiul de aspirație cu apă proaspătă și o cârpă curată.
Desprindeți și curățați periile și, de asemenea, partea inferioară a cadrului periilor, acum că este 
complet expus.

Reîncărcați bateriile. Dacă i-mop-ul nu este folosit în mod regulat, depozitați bateriile 
încărcate într-un loc uscat.
Verificați cauciucurile lamei racletei pentru deteriorare sau uzură. Întoarceți-le sau le 
înlocuiți complet atunci când este necesar.
Curățați roțile de pe lama racletei, asigurați-vă că rulmenții nu sunt colmatați.
Deșurubați filtrul din rezervorul de soluție și curățați-l sub jet de apă.
Curățați exteriorul i-mop-ului cu o cârpă curată și apă proaspătă.
Îndepărtați periile din mașină și curățați duzele de apă din partea inferioară a 
cadrului de spălare.

Dacă i-mop-ul nu este folosit în mod regulat, depozitați bateriile încărcate într-un 
loc uscat. Asigurați-vă că bateriile sunt încărcate lunar.

Curățați filtrul în mod regulat. Goliți rezervorul înainte de a-l 
depozita și goliți-l înainte de a-l 

umple.

Lăsați capacul deschis atunci 
când depozitați peste noapte, 

astfel încât rezervorul să se 
poată aerisi.

Nu loviți cadrul 
periei cu picioarele. 

Fiți precaut.

Opriți mașina atunci 
când nu este în uz și 

atunci când o 
depozitați.

Nu lucrați fără filtru. Închideți capacul 
rezervorului de 

de apă reziduală, în caz 
contrar apa nu va fi 

colectată.

PH între 4 și 9.
Temperatura max. 

45°C / 113°F.

 Rezervor de soluție

 Rezervor de apă reziduală

 Acumulatori

 Perii

 Racletă

 Panou de comandă

Deflector

Soluție + spălare
Spălare
Spălare + uscare
Spălare + soluție + uscare
Indicator baterie
Mod economisire apă

Operare

Stoc epuizat? Plasați o nouă comandă la:

Remedierea defecțiunilor

Umpleți rezervorul de soluție.
PH între 4 și 9.

Temperatura max. 45oC / 113 oF.

Selectați modul dvs. de operareCoborâți manual cadrul de spălare

Instalați acumulatorii

Instalați rezervorul 
de soluție

Instalați 
rezervorul de 
apă reziduală

Întreținere zilnic săptămânal lunar

i-mop-ul nu pornește.
Îndepărtați acumulatorii din mașină. Controlați conectorii bateriei și ai 
mașinii pentru eventuale deteriorări sau obstrucții. Reintroduceți 
bateriile și porniți mașina. Asigurați-vă că bateriile sunt încărcate, 
verificați-le cu încărcătorul, reîncărcați-le atunci când este nevoie sau 
luați un set nou încărcat. Dacă problema persistă, vă recomandăm să 
resetați i-mop-ul conform procedurii noastre de resetare.

Recuperare slabă a apei
Asigurați-vă că ați ales modul corect de curățare și că motorul de 
aspirare funcționează. Verificați rezervorul de apă reziduală, atunci când 
este plin, goliți-l. Goliți întotdeauna rezervorul de apă reziduală după 
curățare sau atunci când ați consumat toată soluția din rezervorul de 
soluție. Controlați atât deflectorul cât și filtrul de aer, curățați dacă este 
necesar. Asigurați-vă că rezervorul de apă reziduală este plasat corect pe 
mașină, iar capacul este înșurubat în partea superioară a rezervorului. 
Controlați cauciucurile racletei pentru eventuale deteriorări sau uzură 
și dacă nu este nimic blocat în interiorul lamei racletei care blochează 
fluxul de aer.

Asigurați-vă că roțile sunt curate și că se pot roti liber. Desprindeți 
furtunul de vid de la mașină și verificați atât furtunul, cât și 
deschiderea de pe mașină.

Debit de apă insuficient sau fără debit de apă.
Verificați dacă rezervorul de soluție este umplut și plasat corect pe 
mașină. Asigurați-vă că este selectat modul de operare corect. 
Îndepărtați periile și verificați duzele de apă de pe cadrul de frecare 
pentru eventualele obstrucții. Goliți rezervorul de soluție și verificați 
filtrul, asigurați-vă că este curat. Dacă filtrul este murdar, verificați 
dacă acesta este curățat lunar sau mai des, în funcție de situație.

Resetare
Asigurați-vă că butonul i-mop este oprit readucând butonul de pe 
panoul de comandă în poziția off din mijloc. Deconectați ambii 
acumulatori din mașină și țineți apăsat butonul "economisire apă" timp 
de 30 de secunde. Eliberați butonul și instalați din nou ambii 
acumulatori.

Încărcător 
de perete
3 nivele

Încărcător 
de perete
6 nivele

Încărcător 
de perete
4 nivele

Încărcător

Diagramă de perete

Încărcătoare de perete

Filtru de vid
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i-store
OȚEL

i-store
INOX

i-store®
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Paduri normale

Paduri twister Plăcuță de antrenare 
i-mop

Plăcuță de antrenare 
Utilizată în 

combinație cu 
padurile noastre 

twister & normale

De culoare alb delicat Pad de curățare De culoare roșu pal Pad de curățare De culoare albastru
mediu

Pad de curățare

De culoare verde 
mediu

Pad de curățare

De culoare negru 
agresiv

Pad de curățare

De culoare 
portocalie

Curățare intensă

De culoare albastră
Curățare zilnică

Neacoperite pentru zone cu trafic intens

De culoare galbenă
Curățare intensă

De culoare verde
Curățare zilnică

Acoperite pentru zone cu trafic scăzut

Plăcuțe i-mop®
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Perie moale 
(opțional)

Perie medie 
(standard)

Perie dură 
(opțional)

Perii i-mop®
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rezervor de soluție 
roșu

clinici, spitale, zone sensibile 
la germi 

rezervor de soluție 
albastru

zone comune cu risc 
scăzut 

Curat înseamnă, de asemenea grijă cu privire la igienă.

Inel perie Inel perie
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rezervor de soluție 
galben

rest room & băi rezervor de soluție 
verde

utilizare generală restaurante 
& baruri

Inel perie Inel perie
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Transportați accesoriile i-mop oriunde & în orice 

loc în geanta dvs. agreabilă de transport. Luați cu 

dvs. în deplasare bateriile, periile și diferitele 

rezervoare. Transportați-o cu o curea de umăr sau 

structură integrată a rucsacului. Reduce greutatea 

de transport a i-mop-ului dvs. la 13 Kg!

Geantă pentru accesorii imop
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suport de perete

Montare pentru modelul de perete i-mop 

Transportați i-mop-ul cu ușurință în interiorul 

furgonetei dvs. cu suportul de perete. Înșurubați 

cu ușurință suportul în interiorul vehiculului 

dvs. și cuplați i-mop-ul cu diferitele rezervoare 

chiar pe el.

Montare pentru modelul vertical i-mop

Fixați i-mop-ul ori de câte ori doriți pe 

modelul vertical. Plasați modelul în orice 

spațiu sau cameră și cuplați i-mop-ul cu 

diferitele rezervoare chiar pe el.
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Încercați-mă și voi fi pe placul dvs.
Numele meu este imop xxl.

In Romania numai prin Sala Impex SRL 
Adresa: Bucuresti Str. Firuta 13-15 S5
E-mail: office@sala-group.ro / sales@sala-group.ro  
www.sala-group.ro




