TOOLS Line

WILLMOP
50
The human side of cleaning
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WILLMOP 50

För trånga utrymmen,
en hand räcker!
Butiker, sjukhus, skolor, restauranger och idrottshallar ger
oss komplexa rengöringsutmaningar: ytor fulla av hinder,
utrymmen som är svåra att nå, högre hygienstandarder att
underhålla. Men även när miljöerna blir större och trängre
behöver jobbet inte vara svårt för dem som utför det.
Utrusta dig bara med rätt verktyg.
För alla dessa skäl har vi utvecklat WILLMOP 50, den
lättaste och mest hanterbara vertikala kombiskurmaskinen
på marknaden. Den kombinerar högpresterande prestanda
hos en professionell skurmaskin med flexibiliteten hos
en traditionell mopp, vilket möjliggör en praktiskt taget
kontinuerlig användning tack vare den nya generation
litiumbatterier.

Användningsområden
PROFESSIONELL RENGÖRING

REKREATION OCH SPORT

DETALJHANDEL & GROSSISTER

TURISM

INDUSTRI

HOTELL OCH RESTAURANG

VÅRD

BILHALLAR

OFFENTLIG SEKTOR

TRANSPORT
WILLMOP 50
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FUNKTIONER
SKURBREDD

TANKVOLYM

50 cm

5/7 l

TEORETISK
AVVERKNING
2100 m2/h

KÖRTID
~ 1,15 h

Körsensorer i
manöverhandtaget
Med bara en hand kan du utföra
alla rengöringsåtgärder du önskar.

Intuitiv manöverpanel

Utbytbart
litiumbatteri
21Ah (std) eller 29Ah
litiumbatterier, med
laddningsindikator.
Enkelt utbytbart med en
andra laddad enhet för att
garantera arbetscykler utan
avbrott (24/7).

360°
användningsflexibilitet
Helt 360° svängbar garanterar en
revolutionerande manövrerbarhet
särskilt för svårtillgängliga ytor.

Mycket enkel att använda, kräver
ingen utbildning. Den har också en
integrerad timräknare.

Smart körhandtag
Om du tar bort händerna från
körhandtaget förblir maskinen upprätt
och går automatiskt i standby-läge.

Vattenpåfyllning
Tankarna är lätta att ta bort;
den transparenta vattentanken
är dessutom utrustad med
en praktisk integrerad
påfyllningsslang.

Stötskydd
Maskinen är skyddad av
4 stötfångarhjul som gör
att du kan rengöra längs
väggen utan att lämna
märken.
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Skurtryck
Enheten rengör med 25 kg
konstant tryck på golvet,
oavsett handtagets läge eller
vattenvolym.

Skura och torka

Transporthjul

Skrapan lyfts elektriskt beroende på
val av städaktivitet.

Med hjälp av framhjulet kan WILLMOP
50 enkelt flyttas från ett rum till ett
annat utan att lyftas.

Låt oss underlätta jobbet
för dig.
Vi har utvecklat en speciell styrled som
gör att du kan arbeta med en eller två
händer, beroende på dina önskemål. Tack
vare känslan av användbarhet kommer
WILLMOP 50 att säkerställa en ergonomisk
arbetsposition och minimal ansträngning
under hela arbetsprocessen.

Känsla av
frihet.
Manöveregenskaperna hos WILLMOP
50 möjliggör ett helt 360°-intervall av
obegränsad rörelse.
Dess otroliga manövreringsförmåga
underlättar rengöring av alla områden som är
svåra att nå för traditionella skurmaskiner, till
exempel under bord, under handfat och mellan
stolar.

Din säkerhet
är viktigt.
Aktivering av det rengöringsprogram som valts
med markören sker via det innovativa SENSITIVE
TOUCH SYSTEM som gör att du kan ta tag i
handtaget när som helst. När du behöver ta bort
båda händerna från handtaget stannar maskinen
och körhandtaget förblir upprätt utan att falla till
marken.
WILLMOP 50 aktiverar automatiskt standby-läge
tills du tar tag i körhandtaget igen för att fortsätta
rengöra.
WILLMOP 50
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Den osynliga smutsen
är bara för andra.
Borstarna täcker en 50 cm rengöringsyta och ger
exceptionell prestanda på stora ytor såväl som i
trånga utrymmen.
WILLMOP 50 är oslagbar längs väggkanterna och
även i mörka utrymmen, till exempel under möbler,
tack vare de främre LED-lamporna.

x2

Grundlig,
men utan att störa.
I många miljöer, såsom sjukhus, vårdhem och
skolor, är det viktigt att bibehålla en tyst och lugn
miljö. Energisparläget gör att du kan minska buller
som genereras av våtsugningen, vilket garanterar
maximal effektivitet i total diskretion.
Detta läge ger också 40% vattenbesparing och
mer än 15% av batteriets laddningseffektivitet.

Detaljer gör
skillnaden.
Smutsvattentanken är utrustad med en
detekteringssensor som automatiskt stänger
av vakuummotorn när den är full och varnar
föraren när den behöver tömmas.
Med handtaget kan du enkelt ta bort tanken
och transportera den till tömning utan att
flytta hela maskinen.
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WILLMOP 50 Ecoray
Vi har ett gemensamt
mål: Din hälsa är viktig
för oss.
På sjukhus, operationssalar och vårdhem, där
människors liv är beroende av en steril miljö, har det
blivit allt viktigare att tillgripa saneringssystem som
garanterar en högre rengöringsstandard.
Vi har monterat ett system med UV-C-strålar på
WILLMOP 50 och förvandlat det till Ecoray-versionen,
Den enda vertikala kombiskurmaskinen som rengör
och desinficerar golv utan användning av skadliga
kemikalier.

Fördelar

Eliminerar bakterier
och mögel för att
minska överföringen av
smittsamma sjukdomar
och minskar symtomen
på allergier.

Ingen exponering för
kemiska produkter
eller
desinfektionsmedel.

Dramatisk
minskning av
stilleståndstider
och minskar
kostnaderna för
tvättmedel.

Hur fungerar det?
Våglängden C (med en frekvens
på 260 nm) i UV-spektrumet
påverkar mikroorganismernas
DNA, det förstör deras celler och
gör reproduktion omöjlig.
På detta sätt blir mikroorganismer
inaktiva och ofarliga; över tiden
har små doser UV-C visat sig
påskynda celldöd.

Det förorenar
inte miljön
och förbättrar
luftkvaliteten.

Upptäck de andra modellerna i
verktygssortimentet
WILLGO

WILLCARRY

Vagnen som gör det enkelt att transportera
Willmop och rengöringstillbehör
mellan de olika driftsmiljöerna.
Tillbehör och förbrukningsvaror du behöver
finns alltid nära till hands.

Är den modulära vagnen som
påskyndar städningsprocessen,
förbättrar kvaliteten och ger ett snyggt
intryck.
Tillägget av Willmop-basen möjliggör
enkel transport i en mängd olika
miljöer.

WILLMOP 50
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WILLMOP

50

50 ECORAY

Skurbredd

mm

500

500

Ren/smutsvatten

l

5/7

5/7

Teoretisk avverkning

m²/h

2100

2100

Livslängd UV-system

h

-

9000

Ecoray-systemeffekt

microW/mm²

-

100

Körtid

h

~ 1,15

~ 1,15

Borststorlek

mm

2 x 250

2 x 250

Varvtal borstar

rpm

350

350

Skurtryck

kg

25

25

Skurmotor effekt

W

2 x 200

2 x 200

Sugramp bredd

mm

600

600

Sugkraft

mm H2O

890

890

Sugmotor effekt

W

280

280

Volt

V

24

24

Total effekt

W

680

680

Ljudnivå

dB(A)

70 / 66 (Energisparläge)

70 / 66 (Energisparläge)

Willcharge, Batteriladdare

A/h (V)

5/8 (100-240)

5/8 (100-240)

Willpower, Batteri

Ah/1

21 (std) / 29 (opt)

21 (std) / 29 (opt)

Maskin mått (LxBxH)

mm

600x580x1180

600x580x1180

Vikt med batteri och vatten

kg

35

35
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info@tsmitaly.com
www.tsmitaly.com

HYGIENTEKNIK SVERIGE AB
Långängsvägen 2,
Västerås - SWEDEN
Tel. +46 021-10 41 00 - www.hygienteknik.se
info@hygienteknik.se

* TSM förbehåller sig rätten att ändra produkterna och tillhörande tekniska data när som helst och utan föregående meddelande.

TEKNISKA DATA*

