
i-mop®

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



Velocidade, 
precisão e 
design



imop® Lite
O imop Lite é mais leve que o i-mop XL, sendo assim o 

equipamento mais pequeno disponível na gama i-mop. Ao 

expandir a gama de i-mops existente, a i-team oferece um 

equipamento de extrema flexibilidade e polivalência, o que faz 

com que seja perfeito para a mobilidade na limpeza. O imop Lite 

alcança locais ainda mais restritos que o i-mop XL. Todas as 

funcionalidades foram aprimoradas para que seja mais fácil a sua 

utilização, desde o painel de controlo ao novo sistema de proteção 

contra derrames. Tudo é criado com o objetivo de auxiliar nas 

tarefas de limpeza, para que estas sejam ainda mais rápidas, 

simples e agradáveis. Vamos então dar as boas-vindas à nossa 

nova colaboradora da equipa e começar a limpar DE VERDADE!



O design vertical único do imop Lite 
coloca mais peso nas escovas e, em 
conjunto com o seu potente motor 
alimentado a baterias, com rpm 
ainda mais elevadas do que as suas 
irmãs, resulta em ...



.... maior poder de limpeza do que 
qualquer auto-lavadora 
equivalente. 



Os pavimentos ficam 
secos e seguros 

A limpeza de esfregona com água suja e pavimentos 

escorregadios pertencem ao passado. A avançada tecnologia 

de aspiração do i-mop extrai praticamente toda a solução de 

limpeza e qualquer líquido existente nos pavimentos, 

deixando-os quase imediatamente secos e seguros para 

caminhar neles. Como utiliza muito menos água e químicos, é 

dos equipamentos mais ecológicos existentes no mercado.



Limpeza mecânica
O imop Lite traduz-se em 

limpeza mecanizada, rápida e 
e iciente,  em áreas que até agora 

apenas  podiam ser limpas 
manualmente.

Mobilidade na limpeza

A sua leveza e o seu perfil mais  
pequeno permitem transportá-lo com 

rapidez para áreas de difícil acesso  
para as operações de limpeza que  
necessitam de atenção imediata. Fácil transporte

Em virtude da sua grande  
mobilidade pode deslocar-se 
com facilidade entre locais.

Nenhum trabalho é demasiado extenso
A possibilidade de trocar de

bateria rapidamente signi ica que  
não existem tarefas demasiado extensas 

para este equipamento.

Utilização simples

Não é necessário ter formação especializada
para utilizar esta máquina. Fizemos toda a  
programação para si. Basta carregar num  

botão paraselecionar o modo de  
funcionamento desejado.



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.



Speed, precision
& design

i-mop XXL®

Por  vezes dimensões maiores podem ser mais vantajosas. A i-team 

Portugal apresenta o novo i-mop XXL: uma solução re-imaginada para 

atingir resultados mais competitivos em grandes áreas obstruídas. 

Com uma faixa de lavagem superior e um novo sistema de gestão de 

energia, limpar áreas com dimensões maiores e obstruídas é agora 

possível! Esta inovação permite que o usuário limpe até 2300m2 em 

apenas uma hora, contrariando o design e a operação das lavadoras 

tradicionais. Assim, pode poupar aproximadamente 20% do seu 

tempo. Aumente a sua produtividade com o i-mop XXL, onde a 

inovação se reflete também num design flexível e compacto. 



Pensado para 
ajudar o usuário

O i-mop XXL representa a oportunidade 

de melhorar drasticamente as suas 

tarefas de limpeza e manutenção, e ao 

mesmo tempo de poupança de tempo e 

dinheiro. O i-mop XXL 

comparativamente às lavadoras 

convencionais limpa mais rápido, é mais 

fácil de utilizar e ainda consegue atingir 

resultados melhores.

Nova gestão de baterias 
Atualizamos o sistema de energia, 
adicionando-lhe a maior potência 

possível nas nossas novas baterias 
cinza, as i-power 14. Elas possuem 

exatamente a mesma forma e 
dimensões que as baterias do i-mop 

XL.L. Pode também utilizá-las em todos 
os nossos produtos a baterias, pois 

são polivalentes. 



Redefinimos a área de lavagem 
Com o objetivo de limpar grandes 

áreas de forma competitiva e com a 
mesma flexibilidade e velocidade 

do i-mop XXL, aumentamos as 
dimensões da plataforma para 

62cm e também a capacidade dos 
depósitos de água.

Leve e fácil de arrumar
O i-mop XXL foi pensado para ocupar 

muito pouco espaço na hora de o 
armazenar e transportar. Pode arrumá-lo 
num armário, levá-lo consigo em escadas, 

ou transportá-lo na mala do seu carro, 
basta retirar-lhe as baterias e os tanques. 
Ou seja, o i-mop XXL é um equipamento 

totalmente móvel.

Custo total de aquisição do i-mop
Em relação às lavadoras convencionais 
de condutor apeado com 50 a 75cm de 

 faixa de lavagem, poupe cerca de 20% do 
seu tempo ao utilizar o i-mop XXL.. Este 

equipamento combina todos os elementos 
do i-mop XL e ainda melhora a sua 
performance em áreas maiores e 

desobstruídas.



lava e aspira 

• Faixa de lavagem - 46 cm
(i-mop XL) ou 62 cm (i-
mop XXL);

• 2 motores de escova
potentes;

• Amortecedor em nylon;
• Limpeza até aos cantos.

mobilidade extrema

• Plataforma de baixo perfil
para limpar por baixo de
objetos;

• 360° de flexibilidade.



click on / click off

• Facilidade ao encher e
esvaziar os depósitos.

• Utilização de tanques
diferentes para químicos;

• Reduz o tempo
improdutivo e está de
acordo com código de
cores da HACCP.

Carregar as baterias

• Rápida substituição;
• 2 pares = utilização

24/7;
• i-mop XL: funciona

a baterias i-power 9
ou 14;

• i-mop XL: funciona
a baterias i-power
14;

Transporte fácil

• Rodas para transporte;
• Possibilidade de transportar

na mala de um carro;
• Fácil de armazenar e levar na

subida de escadas;

• 100% de mobilidade.



Especificações Técnicas

Ap

erformance  1800 m2 p 00 m2 p

erformance 1000 - 1300 m2 p 1 00 - 1 00 m2 p

350 RPM 350 RPM

22,5 kg kg

46 cm cm

(  x  x ) 50 x 38 x 120 cm  x  x 12  cm

18.5 kg  kg

4 L  L

4-6 L (m x.. 8  L (m x.. 8

Material PP, PP, em

2 i-power 9* 2 i-power *

Bat 24V - 8.8 Ah 2 V -  Ah 

60 minut s 60 minut s 

* *

C 110-240V, 50/60Hz 110-240V, 50/60Hz

*  Baterias e carregadores podem ser encomendados separadamente
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 1400 m2 p

700 - 1000 m2 p

500 RPM

13 kg

37 cm

34 x 43 x 120 cm

13,2 kg

3 L

3-5 L (m x.. 

PP, 

conjunto de baterias

18V - 12 Ah - 250 Wh 

45 minut s 

*

110-240V, 50/60Hz
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