
i-drive

Suuret tilat, pienet 
esteet - ratkaisu 
yhdessä paketissa

nopeampi puhtaampi vihreämpi turvallisempi parempi





Molempien
parhaat puolet
 i-drive: erikoistunut suuriin tiloihin
imop lite: erikoistunut pieniin tiloihin



Edut

Siivoaa suuret tilat nopeammin

i-drive puhdistaa suuret tilat 
nopeasti, ja käyttäjälle jää enemmän 

aikaa keskittyä pienempiin, 
yksityiskohtaisiin työtehtäviin

Kuluttaa vähemmän vettä kuin 
tavallinen kone

Selkeä näkyvyys eteenpäin ajon 
aikana

Kaksi konetta yhdessä - työajan ja 
kustannusten säästöä

alustaan asennetut valot auttavat 
pimeiden tilojen puhdistamisessa

i-drive
i-drive on paljon muutakin kuin vain akkukäyttöinen 

istuenohjattava yhdistelmäkone, jota käytetään 

suurten alueiden puhdistamiseen. Yksi i-driven 

tärkeimmistä ominaisuuksista on se, että sen mukana 

kulkee pieni yhdistelmäkone i-mop Lite, jonka avulla 

voi puhdistaa samalla ahtaat paikat. Näin säästyy 

aikaa ja kustannuksia. Kaksilla akuilla molempia 

koneita voi käyttää vaikka vuorokauden ympäri.

i-drive on i-mop Liten täyttöasema. Kun imop Liten 

puhdasvesisäiliö on tyhjä, voit täyttää sen suoraan 

i-driven suuresta vesisäiliöstä. Kun imop Liten 

likavesisäiliö on täynnä, voit tyhjentää sen i-driveen. 

i-drivessa on myös paikka Liten lisäakulle. 1,6 m:n 

kääntösäteen ansiosta i-drive on erittäin ketterä ja 

helposti ohjattava.



Nopeampi
i-drivessa on kaikki, mitä tarvitaan 
tehokkaaseen siivoukseen. Puhdista 
suuret, keskisuuret ja pienet alueet 
samalla kerralla. Pienen 
kääntösäteensä ansiosta  
se mahtuu kääntymään kapeissakin 
käytävissä.

Puhtaampi
Olennainen osa i-drivea on, että sen 
takaosassa kulkee mukana pieni 
yhdistelmäkone. Tämän ansiosta 
käyttäjä voi tarvittaessa nopeasti ja 
tehokkaasti puhdistaa ahtaampia 
alueita.

Vihreämpi
i-driven mekaanisen voiman ansiosta 
puhdistamiseen käytetään vähemmän 
vettä ja vähän tai ei lainkaan 
kemikaaleja.

Turvallisempi
Koneessa oleva ramppi ja säädettävä 
jalkatuki parantavat ergonomiaa. 
Lisäksi edessä ja takana olevien 
turvavalojen ja alustaan asennettujen 
lattiaa valaisevien valojen ansiosta  
voit puhdistaa myös pimeät tilat. 
Älykkään muotoilun ansiosta näet 
selkeästi eteenpäin ajon aikana.

... ja parempi kaikille
Tämä kone on kaikkien isojen tilojen, 
kuten esim myymälöiden, toimistojen ja 
terveydenhoitotilojen lattioiden 
puhdistamiseen. i-driven konseptissa 
oleellista on se, että siinä on aina 
mukana kaikki, mitä tarvitaan 
tehokkaan siivoustyön suorittamiseen.



Ulos vedettävä akkulokero
Akkutelineessä on tilaa  
kuudelle i-power 14 -akulle, 
mikä antaa sinulle 80 minuutin 
käyttöajan.  
Vaihda akut vetämällä teline ulos 
ja liu'uttamalla akut pois. Ympäri 
vuorokauden ajaminen onnistuu 
akkuja vaihtamalla ja lataamalla.

Helppo käyttää
i-driven käyttö ei ole 
rakettitiedettä. Olemme 
ohjelmoineet sen puolestasi. 
Konetta on erittäin helppo 
käyttää selkeiden kuvakkeiden ja 
ohjauspaneelin ansiosta.

Täyttöasemat
Täytä ja tyhjennä imop Lite 
helposti. Et ole enää riippuvainen 
kiinteistä täyttöasemista, sillä saat 
puhdasta vettä i-drivesta ja voit 
tyhjentää likavesisäiliön i-driveen.

Peruuttaminen
Imusuulake ja harjat  
nousevat ylös peruuttamisen ja 
siirtoajon aikana automaattisesti.

Säädettävä poljin 
Poljin säätyy ergonomiseen 
asentoon kuljettajan tarpeiden 
mukaan.

Ramppi 
Ulos vedettävä ramppi mahdollistaa imop 
Liten turvallisen ja ergonomisen lastaamisen ja 
purkamisen. 



Kaksi konetta yhdessä -työajan ja kustannusten säästöä
Vuorokauden ympäri
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TAKUU

Tekniset tiedot
 

Työleveys 610 mm

Teoreettinen työteho 2 745 m2 tunnissa

Käytännön työteho 1 400 m2 tunnissa

Harjapaino	 25 kg

Harjojen	pyörimisnopeus	 175 kierr./min

Koneen paino  208 kg*

Koneen paino käyttövalmiina  349 kg** 

Ajonopeus	 4,5	km/h

Puhdasvesisäiliön tilavuus 58 litraa

Likavesisäiliön tilavuus 55 litraa

Pesuainesäiliön tilavuus 5,5 litraa

Jännite 24 V

Työskentelyaika 80 min (24/7	ylimääräisellä	akulla)

Mitat	(pituus	x	leveys)	 1	460	mm	x	600	mm	

Kääntöympyrän	halkaisija	 1	660	mm

* i-drive + 6 akkua + imop lite + kemikaalisäiliö
** i-drive	+	6	akkua	+	imop	lite	+	täysi	kemikaalisäiliö	+	täysi	liuossäiliö	+	käyttäjä	(75	kg)
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Saatavilla olevat lisävarusteet
•  Öljynkestävät imusuulakkeen 

kumit
•	Lisäakku	(6)
•  Harjat 

- Vetoalustat 
- Polyesterilaikat 
- Timanttilaikat 
- imop Liten lisäakku


