
imop® Lite

Mobilidade 
na limpeza



Bem-vindo 
à revolução



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!

Uma lavadora aspiradora com 
a flexibilidade de uma mop



manobrabilidade 
incrível 

• Limpa locais restritos como
cantos apertados com facilidade

• O raio de viragem apertado
permite limpar onde nenhum
outro equipamento consegue
alcançar

mobilidade
extrema

• O baixo pefil permite limpar
por baixo de móveis

• As escovas limpam toda a
sujidade existente

• Limpa espaços de difícil acesso
• Muito leve, o que permite

trabalhar em vários níveis.



click on
click off

• Os tanques identificados por 
cores permitem-lhe mudar  
rapidamente para as soluções 
de limpeza antibacterianas  
apropriadas

• As escovas podem ser  
facilmente substituídas para 
evitar a contaminação cruzada

• Pode trocar de baterias  
rapidamente

bateria 
carregamento

• Rápida substituição
• Múltiplos conjuntos possíveis
• A bateria pode ser carregada 

enquanto estiver ligada ao imop 
Lite - basta ligar o carregador

transporte 
fácil

• Rodas de transporte 
• Cabe na mala de um carro 
• Fácil de arrumar e transportar 

em escadas
• 100% de mobilidade



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

A imop Lite traduz-se em limpeza  
mecanizada, rápida e eficiente,  
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 significa que  

não existem tarefas tão 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.



Esforço mínimo, 
desempenho 

máximo
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Especificações técnicas

Aplicação interior, superfícies duras

Desempenho teórico 1.400 m2 por hora

Desempenho prático 700 - 1.000 m2 por hora

Velocidade de rotação das escovas 500 rpm

Pressão das escovas 13 kg

Largura de operação 37 cm

Dimensão do aparelho(c x l x a) 34 x 43x 120 cm

Peso com bateria 13,2 kg

Peso sem baterias  11,5 kg

Tanque de água limpa  3 l

Tanque de água recuperada 3 a 5 l (máximo)

Alimentação 1 kit (20 células)

Conjunto de baterias 18 V - 12 Ah - 250 Wh

Motor das escovas 180 W

Motor de sucção a vácuo 200 W

Autonomia 45 minutos

Tipo de carga Externo

Carregador 110-240 V, 50/60 Hz

Tempo de carregamento 6 horas
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Esforço mínimo, 
desempenho  

máximo



cleaner safergreener betterfaster

Maior velocidade 
Limpa 50 % mais rápido do que uma mop convencional e 20 % mais  
rápido do que uma lavadora-aspiradora da mesma dimensão, comprovado 
por valores de limpeza de até 1.300 m2 por hora.

Maior limpeza
Duas potentes escovas de contra-rotação com 500 rpm para remoção da 
sujidade comprovada em dados do teste ATP que refletem superfícies até 
90 % mais limpas.

Mais ecológico
Aproveita cada partícula de produto químico e cada gota de água, o que  
prova que reduz o impacto ambiental em mais de 75 %. Em média, o  
imop Lite utiliza menos 20 % de energia por m2 em comparação com uma 
lavadora-aspiradora convencional .

Mais seguro
Limpa e seca pavimentos quase instantaneamente - comprovado por leituras 
de testes normalizados de escorregamento de 120 ou inferiores - reduzindo 
de forma significativa o risco de escorregamento e queda.

Melhor para todos
Facilita a vida do operador, que, ao invés de exercer esforço manual e 
ficar exausto, utiliza o i-mop de forma alegre e motivadora. Até para os 
gestores é um equipamento que simplifica o seu trabalho, pois incrementa 
procedimentos de limpeza mais eficientes, e proporciona aos utilizadores  
dos espaços ambientes mais limpos e saudáveis.
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