TOOLS Line

WILLMOP
50
A takarítás emberi oldala

WILLMOP 50

A zsúfolt tereknél
egy kéz is elég.
Kereskedelmi területek, kórházak, iskolák, éttermek
és a sportközpontok összetett takarítási kihívások elé
állítanak minket: akadályokkal teli felületek, nehezen
elérhető terek, magasabb higiéniai előírások
fenntartása. Még akkor is, ha a környezetek egyre
nagyobbak és zsúfoltabbak, a munkának nem kell
nehéznek lennie azok számára, akik elvégzik azok
tisztítását. Csupán annyit kell tenni, hogy beszerzi a
megfelelő eszközökkel.
Mindezen okokból fejlesztettük ki a WILLMOP 50-et,
a piac legkönnyebb és legkönnyebben kezelhető
függőleges súrológépét, amely ötvözi a
professzionális gépek nagy teljesítményét a
hagyományos mop rugalmasságával, lehetővé
téve a gyakorlatilag folyamatos használatot az új
generációs lítium-akkumulátornak köszönhetően.

Felhasználási területek
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PROFESSZ. TAKARÍTÁS

SZABADIDŐ & SPORT

KISKER. és GDO

TURISZTIKAI SZEKTOR

IPARI SZEKTOR

HO.RE.CA

EGÉSZSÉGÜGY

AUTÓIPARI

NYILVÁNOS HELYEK

FUVAROZÁS/SZÁLLÍTÁS
WILLMOP 50
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HOGYAN MŰKÖDIK
MUNKASZÉLESSÉG
50 cm

Érzékeny
fogantyú
Egy kézzel elvégezheti
az összes kívánt
tisztítási műveletet.

Cserélhető lítium
akkumulátor
21A vagy 29A lítium
akku., töltésjelzővel.
Könnyen felcserélhető
egy második feltöltött
egységgel a végtelen
munkaciklusok
garantálása érdekében
(24/7).

360 ° -os
rugalmasság
A 360 ° -ban forgatható
kormányzás forradalmi
manőverezhetőséget
garantál, különösen a
nehezen elérhető
területeken.

Lökhárítók
4 lökhárítóval ellátott
kerék védi, amelyek
lehetővé teszik a fal
mentén a takarítást
anélkül, hogy nyomok
maradnának a falon.
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TARTÁLY
KAPACITÁS
5/7 l

LEFEDETTSÉG
2100 m2 / h

Engedje, hogy a terhet,
Mi cipeljük, Ön helyett!

MUNKAIDŐ
~ 1,15 h

Kidolgoztunk egy exkluzív kötést, amely
lehetővé teszi, hogy egy vagy két kézzel
dolgozzon, az Ön preferenciájától
függően. A könnyű használat érzésének
köszönhetően a WILLMOP 50
ergonomikus működési helyzetet és
minimális erőfeszítést biztosít a teljes
tisztítási tevékenység során.

Intuitív konzol
Könnyen használható, nem
igényel képzést. Integrált
órahasználati számlálóval is
rendelkezik.

Intelligens kormányzás
Ha eltávolítja a kezeket a
fogantyúról, a gép függőleges
helyzetben marad, és
automatikusan készenléti
üzemmódba kapcsol.

Víz utántöltés
A tartályok könnyen
eltávolíthatók; az átlátszó
víztartály utántöltő
tömlővel van felszerelve,
a folyamat
megkönnyítése végett.

A szabadság
érzése
A WILLMOP 50 kormányzás lehetővé teszi
a korlátlan mozgás teljes 360 ° -os
tartományát. Hihetetlen
kormányozhatósága megkönnyíti
minden olyan terület tisztítását, amelyet a
hagyományos gépek nehezen tudnának
elérni, mint például az asztalok és
mosdók alatt, vagy éppen a székek
között.

Súrolási
nyomás
A készülék 25 kg állandó
nyomással tisztítja a
padlót, a fogantyú
helyzetétől függetlenül.

Súrol és szárít

Transzfer kerék

A gumibetétet elektromosan
emeljük fel olyan
tevékenységekhez, amelyek
nem igényelnek szárítást.

Az első kerék segítségével a
WILLMOP 50 emelés nélkül átvihető
egyik szobából a másikba.

Számít az Ön
biztonsága!
A kurzorral kiválasztott tisztítóprogram
aktiválása az innovatív SENSITIVE TOUCH
SYSTEM segítségével történik, amely lehetővé
teszi a fogantyú bármely ponton történő
megfogását. Amikor mindkét kezét le kell
választania a fogantyúról, a kormányoszlop
függőleges marad anélkül, hogy a földre
esne. A WILLMOP 50 automatikusan
készenléti üzemmódba kapcsol, amíg a
tisztítás folytatásához újra meg nem
fogja50
a
WILLMOP
fogantyút.
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WILLMOP 50 Ecoray
Közös célunk van:
egészsége fontos a
számunkra.

A láthatatlan
szennyeződések a múlté
A kefék 50 cm-es munkaszélességben,
kivételes teljesítményt nyújt nagy felületeken
és a szűk helyeken is.
A WILLMOP 50 verhetetlen a falak széle
mentén, sőt sötét helyeken is, például a
bútorok alatt, az elülső LED-es lámpáknak
köszönhetően.

Kórházakban, műtőkben és idősek otthonában,
ahol az emberek élete steril környezettől függ,
egyre elengedhetetlenebb a magasabb
tisztítási követelményeket garantáló fertőtlenítő
rendszerek igénybevétele.

x2

Maximális hatékonyság,
zajtól mentesen.
Számos környezetben, például kórházakban,
idősek otthonában és iskoláiban alapvető
fontosságú a csendes és nyugodt környezet
fenntartása. Az energiatakarékos mód
lehetővé teszi a szívás által keltett zaj
csökkentését, maximális hatékonyságot
biztosítva teljes belátása szerint.
Ez a mód 40% -os víztakarékosságot és a
működő akkumulátor-töltési hatékonyság
több mint 15% -át is biztosítja.

A részletekben rejlik
a különbség.
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A helyreállító tartály fel van szerelve
egy érzékelővel, amely automatikusan
kikapcsolja a vákuummotort, amikor
megtelt, és figyelmezteti a kezelőt, ha
ki kell üríteni.
A fogantyú segítségével könnyedén
leválaszthatja a tartályt, és az egész
egység mozgatása nélkül szállíthatja az
ártalmatlanítási helyre.

Az UV-C sugárzás rendszerét a WILLMOP 50-re
szereltük fel, így az Ecoray változat lett az
egyetlen függőleges súrológép, amely tisztítja és
fertőtleníti a padlót káros vegyszerek használata
nélkül.

Előnyök
Megszünteti a
Nincs kitéve vegyi
baktériumokat, a
termékeknek
penészgombákat a fertőző
vagy
betegségek terjedésének fertőtlenítőszerekcsökkentése érdekében,
nek.
valamiknt csökkenti az
allergia tüneteit is.

A létesítmény
állásidejének
drámai
csökkentése,
valamint a
mosószerek
költségeinek
csökkentése.

Nem szennyezi a
környezetet és
javítja a levegő
minőségét.

Hogyan
működik?
Az UV spektrum C
hullámhossza (260 nm
frekvenciával) hatással van a
mikroorganizmusok DNS-ére,
elpusztítva sejtjeiket és
lehetetlenné téve azok
szaporodást. Ily módon a
mikroorganizmusok inaktívvá
és ártalmatlanná válnak;
idővel kis UV-C dózisok
felgyorsítják a sejthalált.

Fedezze fel a szerszámok
többi modelljét
WILLSTEP
A WILLSTEP egy lépcső mászókocsi,
amely lehetővé teszi a Willmop könnyű
szállítását különböző környezeteken
keresztül; a lépcsõmászás már nem
jelent problémát, mivel a három kerék
forgás közben mozog és a lépcsõ
aljára támaszkodik, megkönnyítve és
biztonságosabbá téve a lépcsõ
felemelkedését és ereszkedését.

WILLCARRY
A WILLCARREY egy moduláris kocsi,
amely felgyorsítja a tisztítási
folyamatot, javítva a nyújtott
szolgáltatás minőségét és érzékelt
képét. A Willmop alap hozzáadása
lehetővé teszi a könnyű szállítást
különböző környezetekben.

WILLMOP 50
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WILLMOP

50

50 ECORAY

Munkaszélesség

mm

500

500

Tartály kapacitás

l

5/7

5/7

Lefedettségi teljesítmény

m²/h

2100

2100

Élettartam - UV- fényforrás

h

-

9000

Ecoray rendszer teljesítménye

microW/mm²

-

100

Munkaidő

h

~ 1,15

~ 1,15

Kefe méret

mm

2 x 250

2 x 250

Rpm kefe

rpm

350

350

Kefe nyomás

kg

25

25

Kefe motor teljesítmény

W

2 x 200

2 x 200

Felszívógumi szél.

mm

600

600

Vízfelszívás

mm H2O

890

890

Szívómotor (fokozatok)

W

280

280

Feszültség

V

24

24

Teljes kapacitás

W

680

680

Akkumulátor töltő

A/h (V)

5/8 (100-240)

5/8 (100-240)

Akkumulátor

Ah/1

21/29 (Lithium-ion)

21/29 (Lithium-ion)

Gép méretei

mm

600x580x1180

600x580x1180

Súlya akkuval és vízzel

kg

35

35

* TSM reserves the right to modify the products and the related technical data at any time and without notice.
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