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WILLMOP 50
Pentru spații aglomerate,
o mână este suficientă.

Spații comerciale, spitale, școli, restaurante
și centrele sportive ne prezintă o curățare 
complexă de provocări: suprafețe pline de 
obstacole, spații care sunt greu de atins, stan-
darde de igienă mai ridicate de menținut.
Cu toate acestea, chiar și atunci când spațiile 
devin mai mari și mai aglomerate, rocesul nu 
trebuie să fie dificil pentru cei care o fac. Doar 
Echipați-vă cu echipamentul potrivit.

Toate aceste motive au dus la crearea WILL 
MOP 50, cel mai ușor și revoluționar echipa-
ment vertical de spălare a pardoselilor, care 
combină performanța ridicată a unei
mașini profesionale, permițând o utilizare 
practic continuă datorită baterie litiu de nouă 
generație.
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WILLMOP 50

Sentimentul 
libertății
Direcția WILLMOP 50 permite 3600 grade de mișcare 
nerestricționată. Manevrabilitatea sa incredibilă 
facilitează curățarea tuturor zonelor greu accesibile 
pentru mașinile tradiționale: sub mese, sub chiuvete 
și între scaune

Am dezvoltat o articulație exclusivă care vă permite să lucrați 
cu una sau două mâini, în funcție de preferințe. Datorită 
senzației de ușurință în utilizare, WILLMOP 50 asigură o poziție 
de funcționare ergonomică și un efort minim 
pe întreaga activitate de curățare

Transportă
greutatea pentru tine

Activarea programului de curățare selectat cu 
cursorul rotattiv are loc prin sistemul inovator SENSITIVE TOUCH, 
care vă permite să prindeți mânerul în orice moment. 
Când trebuie să detașați ambele mâini de pe mâner, 
coloana de direcție rămâne în poziție verticală fără a cădea. 
Willmop50 se setează în automat în modul de așteptare, 
până când din nou se apucă mânerul pentru a continua curățarea.

Siguranța ta contează

Mâner 
sensibil

Cu o singură mână puteți 
efectua toate operațiunile 
de curățare pe care le doriți

Baterie 
cu litiu

Baterie cu litiu 21A, cu indicator 
de încărcare. Ușor interschimbabil 
cu o a doua unitate încărcată 
pentru a garanta cicluri de 
lucru infinite (24/7)

3600 
flexibilitate de utilizare

Direcția rotativă de 3600 garantează 
o manevrabilitate revoluționară, 
în special pentru zonele greu accesibile

Timp de lucru
~ 1,15 ore

Capacitatea 
rezervoarelor

5/7 litri

Performanță
2100 m2/h

Perie
50 cm

Bare de protecție

Este protejat de 4 roți de protecție 
care vă permit să curățați de-a 
lungul peretelui fără a lăsa urme

Frecare și uscare

Racleta este ridicată electric 
pentru activități care nu necesită uscare

Roata de Transfer

Folosind roata din față, echipamnetul poate 
fi transferat dintr-o cameră în alta fără ridicare

Rezervoare de apă - 2

Rezervoar pentru apă curată (și/sau detrgent) și 
rezervoar pentru apă murdară.
Rezervoarele sunt ușor detașabile; rezervorul 
transparent de apă este echipat cu un furtun 
de reumplere

Direcție inteligentă

Îndepărtând mâinile de pe mâner, mașina rămâne 
în poziție verticală și intră automat în modul stand-by.

Panoul de contrul - Intuitiv

Ușor de utilizat, nu necesită nici o pregătire. 
De asemenea, are un contor integrat de utilizare

Presiune 
de spălare, uscare

Curăță cu o presiune constantă 
pe podea de 25 kg, indiferent 
de poziția mânerului
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