
i-mop XL® 

 
Uudista 
käsityksesi
siivouksesta



Nopea, tarkka
ja kaunis



i-mop XL® 

Uraauurtava i-mop ratkaisee 

lattianpuhdistusjärjestelmien ongelmat yhdistämällä  

lattiamopin joustavuuden sekä teollisten 

lattianpesukoneiden tehon ja nopeuden. Totesimme, 

että suurin osa lattiapinta-alasta pestään edelleen 

mopin ja sangon turvin, sillä muut lattianpesukoneet 

eivät yksinkertaisesti ole riittävän joustavia 

useimmissa tiloissa työskentelyyn.  

i-mopilla voit puhdistaa minkä pinnan tahansa. 

Se on ketterä ja erittäin helppokäyttöinen. Rajoja 

ei yksinkertaisesti ole. i-mopia ei ole suunniteltu 

pelkästään siivousta ajatellen. Se on  

suunniteltu siivoojalle.

Täysikokoinen lattiapesukone,  
levymopin joustavuusNopea, tarkka

ja kaunis



pesu ja kuivaus 

• Työleveys 46 cm 
• Kaksi tehokasta harjamoottoria 
• Suojaava nailonpuskuri
• Puhdistaa myös reunat

erinomainen liikkuvuus

• Matalan pesupään ansiosta  
voit pestä esineiden alta 

• 360o:n liikkuvuus



kiinnitä ja irrota 
napsauttamalla

• Helppo täyttää, puhdistaa ja  
tyhjentää pesualtaaseen 

• Käytä eri säiliöitä eri 
puhdistusaineille 

• Vähennä turhaa täyttöaikaa 
täyttämällä säiliöt etukäteen  
HACCP-vaatimusten mukaan  

akun lataus

• Nopea vaihtaa 
• Kaksi akkua = jatkuvasti virtaa 
• Yhteensopiva i-power 9-  

tai 14-akkujen kanssa

helppo kuljettaa

• Pyörät kuljetusta varten 
• Sopii auton tavaratilaan 
• Helppo säilyttää ja kantaa 

ylempiin kerroksiin
• 100-prosenttinen liikkuvuus

erinomainen liikkuvuus

• Matalan pesupään ansiosta  
voit pestä esineiden alta 

• 360o:n liikkuvuus



Matala pesupää

46cm

7cm



Virtaa vuorokauden ympäri

46cm

Vapaudu kaavoista



Joustava ja nopea

i-mopin pesupäässä on nopea kaksoisharja, 

jonka työleveys on 46 cm. Se on 

ketteryydessä vertaansa vailla. Kaksi 

vastakkaisiin suuntiin pyörivää harjaa tekee 

käytöstä vaivatonta, ja niiden ansiosta 

konetta voi ohjata myös vain yhdellä 

kädellä. Pääset siivoamaan esineiden 

ympäriltä ja alta aivan kuin mopilla.

Vähemmän on enemmän!

Nopeasti vaihdettava i-power-akku 
 tekee i-mopista todellisen ikiliikkujan. 

Kahden i-power 9 -akun ansiosta i-mop 
ei tarvitse taukoja. Siivous onnistuu 
katkeamatta koko päivän tai ympäri 

vuorokauden yhdellä ainoalla koneella. 
Johtoja ei ole, joten niihin ei kompastu 
eivätkä ne mene sotkuun. Kone vain  

päälle ja menoksi.



Kiinnitä ja irrota napsauttamalla

Koneen täyttäminen ja tyhjentäminen käy 
helposti. Erityisiä täyttöasemia ei tarvita,  

sillä voit ottaa veden hetkessä pesualtaasta. 
Vaihto puhdistusaineesta toiseen käy 

käden käänteessä napsauttamalla uusi 
säiliö paikoilleen. i-mop kuluttaa myös 

huomattavan vähän vettä. Pieni on 
todellakin kaunista.

Käännä rauhassa valitsinta

Koneen käyttö ei ole korkeampaa matematiikkaa.  
Olemme ohjelmoineet sen  

puolestasi. Ohjelmaa vaihdetaan  
yksinkertaisella valitsimella.

Eco-tila

Eco-tilan avulla voit säästää 
entistäkin enemmän vettä, kun  

vain vähän on tarpeen. Se 
myös suojaa vedestä kärsiviä 

lattiapintoja liialliselta kosteudelta.





Siellä minä  
missä sinäkin!

i-mop on suunniteltu käyttämään hyvin 

vähän lattiatilaa, kun se ei ole työn 

toimessa. Sitä voi säilyttää komerossa 

käden ulottuvilla. Portaissa kantaminen 

käy vaivatta. Kun irrotat akun ja vesisäiliön 

koneesta, se mahtuu auton tavaratilaan. 



Tekniset tiedot 
 

Käyttö Sisätiloissa, vain kovilla pinnoilla

Teoreettinen työteho Jopa 1 800 m2 tunnissa

Käytännön työteho 1 000–1 300 m2 tunnissa

Harjan pyörimisnopeus 350 rpm

Harjapaine 22,5 kg

Työleveys 46 cm

Koneen koko (pituus × leveys × korkeus) 50×38×120 cm

Paino ilman akkuja ja vettä 18,5 kg

Puhdasvesisäiliö 4 l

Likavesisäiliö 4–6 l (enintään 8 l)

Materiaali Polypropeeni, alumiiniseos 

Virtalähde 2 i-power 9 -akkua*

Akku  24 V, 8,8 Ah 

Kesto 60 minuuttia 

Lataustyyppi Irrallaan*

Laturi 110–240nbsp V, 50/60 Hz

1
vuosi

TAKUU

*Akut ja laturin voi tilata erikseen.





i-land S i-land XL i-land XXL

i-land®

 

Tavoitteenamme on helpottaa 

siivousprosessia ja lisätä siivoojien 

tyytyväisyyttä työn aikana. Pitkiä päiviä, 

suuria rakennuksia ja kohdeprojekteja 

varten tarvitaan siivousvaunu, joka pitää 

kaikki välineet järjestyksessä.  Sitä varten 

on i-land. Se on kattava ratkaisu yhdessä 

paketissa, joten kaikki tarvitsemasi on 

kätevästi samassa paikassa. Voit jättää 

hyvästit turhille tarvikehakuretkille!



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

AMMAT- 
TILAISTEN

SARJA
LAATIKOILLA

 

i-land XL Pro



i-stack 3  
3 kerrosta

i-stack 6 
6 kerrosta

i-stack 4 
4 kerrosta

i-charge 2
K.1.S.72.0299.0

Lisää tehoa

Tilaa on nykyään vähän. Jos saammekin 

säilytystilaa, siitä ei voi tuhlata  

senttiäkään. Siksi ajattelimme, että kannattaisi 

hyödyntää korkeutta ja katonrajaa akkujen 

latauksessa. Useaa laturia kohden tarvitaan vain 

yksi pistorasia. Voit kiinnittää, kytkeä  

ja ladata akut menettämättä  

arvokasta tilaa.

i-charge 9
K.1.S.72.0344.0



Kaikki i-team-
välineesi hyvässä 

järjestyksessä

Eikö tarvikkeillesi ole riittävästi tilaa?

Meiltä löytyy ratkaisu. Säilytä i-range- ja  

i-mop-tuotteita sekä kaikkia lisäosia tässä 

kätevässä kaapissa. Siinä on tilaa muun muassa 

latureille, laikoille, harjoille ja i-mopille.  

i-store on täydellinen varustekaappi  

säilytystiloihin.

Kaappi ruostumatonta terästä 

Ruostumattomasta teräksestä 
valmistettu kaappi. Samat kerrokset 

ja tila kuin teräskaapissa, mutta 
vankempi rakenne ja pidempi 
käyttöikä. Sopii erinomaisesti 

elintarviketeollisuudelle.

Teräskaappi

Teräksestä valmistettu kaappi. 
Helppo koota ja asentaa. Omat 

kerrokset harjoille, laikoille ja 
latureille. Sisältää sisäänrakennetun 

virtalähteen. 

K.1.S.107.0004.0
K.1.S.107.0001.0



Tavalliset i-padit

Valkoinen
Hellävaraiseen 
puhdistukseen
K.20.72.0213.2

Punainen
Kevyeen 
puhdistukseen
K.20.72.0213.1

Sininen
Keskiraskaaseen 
puhdistukseen
K.20.72.0213.79

Vihreä 
Raskaaseen 
puhdistukseen
K.20.72.0213.64

Musta
Syväpuhdistukseen
K.20.72.0213.0

Käytä yhdessä  
kaikkien i-padien kanssa
K.2.S.72.0214.797

i-pad -vetoalusta

Oranssi
Remonttikohteisiin*
K.2.72.0216.4

Keltainen
Remonttikohteisiin
K.2.72.0216.8

Vihreä
Päivittäiseen 
puhdistukseen
K.2.72.0216.64

i-padit päivittäiseen 
käyttöön
Pinnoitetuille, vähän 
käytetyille alueille

Sininen
Päivittäiseen 
puhdistukseen
K.2.72.0216.797

Tehokkaat i-padit
Pinnoittamattomille, runsaasti 
käytetyille alueille

*sekä keraamisten laattojen päivittäiseen puhdistukseen



Imukumit

Pehmeä harja 
Valinnainen
K.2.S.72.0092.70

Keskikova harja 
Perusväline
K.2.S.72.0092.797

Kova harja
Valinnainen
K.2.S.72.0092.1

i-mop-harjat

Öljyisiin/rasvaisiin tiloihin
K.1.S.72.0096.797  

Perusväline
K.1.S.72.0096.0

i-pad -vetoalusta



Puhtaus merkitsee myös 
hygieniasta huolehtimista.

liuossäiliö, punainen saniteettikalusteet ja pesutilojen lattiat liuossäiliö, sininen alhaisen riskin yleisalueet

Laikkaharja
K.2.S.72.0093.1

Laikkaharja
K.2.S.72.0093.797

K.1.S.72.0081.1 K.1.S.72.0081.797



liuossäiliö, keltainen  pesutilojen pinnat liuossäiliö, vihreä elintarvikkeiden  
käsittelyalueet ja baarit

Laikkaharja
K.2.S.72.0093.8 

Laikkaharja
K.2.S.72.0093.64 

 K.1.S.72.0081.8 K.1.S.72.0081.64



Siivooja liikkeellä

Onko sinun kuljetettava siivousvälineitä mukana?  

Niiden vahingoittuminen kuljetuksen aikana ei ole 

varsinaisesti tervetullutta. Suojaa i-mopin sisäosa 

alumiinikotelolla kuljetuksen aikana, tapahtuipa se  

lentokoneella, veneessä, autossa tai vain kantamalla 

rakennuksesta toiseen. Akut, harjat ja  

liuossäiliöt kulkevat kätevästi mukana i-bagissa. 

Kantotapoja on kaksi, olkahihna ja reppuolkaimet.  

Näin i-mop XL:n kantopaino laskee 15,6 kiloon.

K.1.72.00221.797

S.72.0142.18

S.72.0142.19



i-stand

Kiinnike i-mopin seinämallille

i-mop kulkee kätevästi mukana 
pakettiautossa seinäkiinnikkeen 

avulla. Se on helppo ruuvata 
auton sisään, ja i-mop säiliöineen 

kiinnitetään siihen napsauttamalla. 

Jalusta i-mopin lattiamallille 

Laske i-mop käsistäsi minne vain 
jalustan avulla. Sen voi sijoittaa 

mihin tahansa tilaan,  
ja i-mop säiliöineen kiinnitetään 

siihen napsauttamalla. 

IS.I-V.0000B

IS.I-V.0000A





Valoisa, yhteinen tulevaisuus
 

663 miljoonalla ihmisellä ei ole käytettävissään puhdasta vettä. 

Haluamme muuttaa tilannetta yhdessä Made Blue -järjestön kanssa.  

Tässä on hieman lisätietoja. 

Vesivarantojen suojelu

i-mop on suunniteltu muuttamaan
siivousprosessia, ja se on

tehty kahdella tavalla: luomalla
uudenlainen väline, joka lisää

puhtautta, mutta myös säästää 
vettä käyttäjälle, yritykselle

ja planeetalle.

Lahjoitukset

Made Blue on tuottanut 
kehitysmaissa yli 1,5 miljardia 
litraa puhdasta vettä. Se riittää 

yli sadantuhannen ihmisen 
vedentarpeeseen

kokonaiseksi vuodeksi.

Puhdas vesi- ja 
hyväntekeväisyysprojektit

Made Blue mittaa  
tuotteidemme ja palvelujemme 

käyttämää tai säästämää vettä ja 
varmistaa, että sama määrä  

tuotetaan käyttöön 
muualla. Vesiprojekteja 

toteuttavat kansainväliset 
hyväntekeväisyysjärjestöt, kuten 

Punainen Risti ja Amref  
Flying Doctors.

Tule mukaan i-teamiin

Innovaation ja ympäristöstä
huolehtimisen tulisi olla 

erottamattomat. Tule tekemään 
maailmasta parempaa paikkaa  

kanssamme tätä hetkeä ja 
tulevaisuutta varten. Lisätietoja saat 

osoitteesta i-teamglobal.com.

Pienempi vedenkulutus  
ympäri maailmaa  

i-mopia käyttämällä  
yhteistyökumppanisi, asiakkaasi 
ja välineen käyttäjät pienentävät 
vesijalanjälkeään ja vaikuttavat 

myönteisesti veden saatavuuteen. 

Made Blue -perhe 

i-teamilla työskentely tarkoittaa Made 
Blue -perheen jäsenyyttä. Kan-
nustamme kaikkia työntekijöitä  

levittämään uutista työstä  
ja kertomaan kaikille Made Bluesta.





Kysele
Parempien ratkaisujen luominen 
alkaa kuuntelemisesta. Teemme 
yhteistyötä asiakkaidemme kanssa ja 
pyrimme ymmärtämään heidän 
tarpeitaan.

Keksi 
Pyrimme ajattelemaan tuoreella 
tavalla ruohonjuuritasolta alkaen, 
miten asiat pitäisi tehdä. 
Hyödynnämme kokemustamme,  
mutta emme tyydy tavanomaisiin 
ratkaisuihin. Tällä tavoin  
muotoilutiimimme, insinöörimme ja 
tuotantotiimimme sekä tapamme 
tehdä yhteistyötä asiakkaiden ja 
kumppaneiden kanssa ovat 
uudistaneet siivousprosessin.

Inspiroidu 

Yrityksemme kantavana voimana on 
sitoutuminen asiakkaidemme, 
liikekumppaneidemme ja yhteisömme 
menestykseen. Tällainen yhteistyö  
on mahdollista ainoastaan 
läpinäkyvyyden, vastuullisuuden ja 
keskinäisen kunnioituksen ansiosta.

i-teamin tarina



i-team Global HQ
Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • Alankomaat • +31 40 266 2450 • hello@i-teamglobal.com


