
i-mop®

O poder de uma 
lavadora... A 
agilidade de 
uma mop!



Velocidade, 
precisão e 
design



i-mop XL®

O primeiro com este design, o i-mop resolve os 

problemas de limpeza de pavimentos existentes, ao combinar  a 

flexibilidade de uma mop com a potência e a  velocidade das lavadoras 

aspiradoras industriais. Descobrimos que a maioria das áreas ainda são 

limpas manualmente com balde e esfregona, porque aos equipamentos 

existentes ainda não são flexíveis o suficiente para trabalhar em muitos 

espaços. O i-mop permite limpar qualquer  superfície, com liberdade de 

movimento e grande facilidade de utilização. Sem fronteiras ou limites. 

Este equipamento não é  apenas desenvolvido para limpeza, é 

desenvolvido para o utilizador.

O poder de uma auto-lavadora, 

a flexibilidade de uma mop 
Speed, precision
& design



Flexível e rápido!
O i-mop XL possui uma plataforma de 

duas escovas de contra-rotação que 

atingem altas velocidades com 46 cm de 

largura. O mesmo que uma lavadora 

convencional, porém, com uma agilidade 

incomparável. As duas escovas 

oferecem uma experiência suave, e 

permitem-lhe controlar o equipamento 

com apenas uma mão. Pode limpar à 

volta e por baixo de objetos, exatamente 

como uma mop.

Faça mais com menos!
O nosso sistema de baterias i-power de 
substituição rápida transformam o i-mop 
num equipamento de limpeza imparável. 

Com dois conjuntos de baterias, i-power 9 
e 14, o seu i-mop poderá ser utilizado 

continuamente. Trabalha com um conjunto 
de baterias, enquanto o outro está a 

carregar. Com um único equipamento, é 
possível utilizá-lo das 9 às 17h ou 24/7. 

Não existem cabos para tropeçar ou ficar 
entrelaçado, basta ligar o i-mop e trabalhar.



Click on / click off!
Facilidade de encher e esvaziar os 

depósitos. Com os nossos depósitos não 
estará mais dependente de postos de 

abastecimento, uma vez que pode enchê-
los numa torneira rapidamente. Altere a 

quantidade de produtos químicos 
utilizados com o i-mop. Ficará 

surpreendido com a sua eficiência 
apenas utilizando quase só água..

Operação simples e intuitiva 
Para operar o i-mop não precisa 
de formação extra. O mostrador 

é simples, e pode facilmente 
selecionar o modo de operação 

que deseja.  

Modo Eco
O nosso modo Eco permite-lhe 

poupar ainda mais água.  
Protege os seus pavimentos 

mais sensíveis à água contra a 
superexposição.



Especificações Técnicas

Ap

erformance  1800 m2 p

erformance 1000 - 1300 m2 p

350 RPM

22,5 kg

46 cm

(  x  x ) 50 x 38 x 120 cm

18.5 kg

4 L

4-6 L (m x.. 8

Material PP, 

2 i-power 9*

Bat 24V - 8.8 Ah 

60 minut s 

*

C 110-240V, 50/60Hz

*  Baterias e carregadores podem ser encomendados separadamente
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