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WILLMOP 50

Selv i trange områder
betjener du maskinen 
enkelt med en hånd!

Applikasjoner

RENGJØRINGSBYRÅER

DETALJHANDEL

INDUSTRI

HELSESEKTOR

OFFENTLIG SEKTOR

TRENINGSSENTRE

TURISME

HO.RE.CA

BILFORETNINGER

TRANSPORTSEKTOR

3WILLMOP 50

Trange og/eller vanskelig tilgjengelige områder i 
eksempelvis kontorer, sykehus, skoler, restauranter, 
sportssentre m.m gir oss stadig flere komplekse 
rengjøringsutfordringer som områder fulle av hindringer, 
eller som på andre måter er vanskelig tilgjengelige, 
økt grad av hygiene i kombinasjon med høyere krav til 
effektivitet osv. Selv når rengjøringsområdene blir større 
og samtidig mer overfylte, trenger ikke jobben være 
vanskelig for dem som utfører den. Den nye WILLMOP 50 
gulvvaskemaskin løser de fleste rengjøringsutfordringer 
på gulv.

WILLMOP 50 er den letteste og mest håndterbare 
gulvvaskemaskin på markedet. Den kombinerer den 
høye ytelsen til en profesjonell gulvvaskemaskin med 
fleksibiliteten til en tradisjonell mopp, noe som tillater 
en tilnærmet kontinuerlig bruk, takket være den nye 
generasjon litiumbatteri.
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SLIK VIRKER DEN

Grepsensor i 
håndtak

Med en hånd kan 
du utføre alle 
rengjøringsoperasjoner 
du ønsker. Når du slipper 
handtaket, stopper 
maskinen automatisk og 
alle funksjoner avbrytes.

Byttbart 
litiumbatteri

21A eller 29A litiumbatterier, 
med ladeindikator. Enkelt 
utskiftbart med separat 
lader som gir deg tilnærmet 
ubegrenset brukstid. (Ekstra 
batteri er tillegg).

360 grader 
fleksibilitet

Full 360o roterbar styring 
garanterer en revolusjonerende 
manøvrerbarhet, spesielt for 
områder som er vanskelige å nå.

DRIFTSTID PR. 
LADING
~ 1,15  h

           TANKKAPASITET 

       5/7 l

M2/TIME

2100 m2/h

ARBEIDSBREDDE

50 cm

Avvisningshjul

Maskinen er beskyttet av 4 
avvisningshjul som lar deg 
rengjøre langs veggen uten 
å etterlate merker.

Vask og tørk

Nalen heves og senkes automatisk avhengig 
av det valgte rengjøringsprogrammet.

Transporthjul

Ved hjelp av forhjulet kan WILLMOP 50 
transporteres fra et rom til et annet uten 
å løfte.

Børstetrykk

WILLMOP 50 rengjør med 25 
kg konstant trykk på gulvet, 
uavhengig av håndtakets stilling.

Vannpåfylling/-
tømming

Tankene er lette å fjerne. Den 
transparente rentvanntanken 
er utstyrt med en 
praktisk påfyllingsslange. 
Skittenvannstanken har 
innebygget nivåsensor som 
stopper suget når tanken er full.

Smart styring

Når du fjerner hendene fra håndtaket, 
forblir maskinen stående og går 
automatisk i beredskapsmodus.

Intuitiv konsoll

Enkel å bruke. Det kreves 
ingen opplæring/trening. Alle 
funksjoner har lettforståelige 
symboler på betjeningspanelet. 
Den har også en integrert 
timeteller.
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Følelse av
frihet.
Manøvreringen av WILLMOP 50 gjør det 
mulig å rengjøre et område med 360 ° 
bevegelse. Den utrolige manøvrerbarheten 
letter rengjøringen av alle områder som er 
vanskelige å nå for tradisjonelle maskiner, for 
eksempel under bord, under vasker og mellom 
stoler.

TSM har utviklet et eksklusivt og patentert 
ledd mellom børstebro og handtak som 
lar deg jobbe med en eller to hender, uten 
vektbelastning på armer, rygg eller skuldre. 
Takket være den unike brukervennligheten, 
sikrer WILLMOP 50 en 
ergonomisk arbeidsstilling og minimal innsats 
under hele rengjøringsprosessen.

La oss «bære vekten»
for deg.

Start av rengjøringsprogrammet som er valgt på 
kontrolldisplayet, skjer gjennom det innovative 
SENSITIVE TOUCH SYSTEM, i det du griper tak i 
handtaket. Når du slipper handtaket med begge 
hender, forblir skaftet oppreist uten å falle ned. 
WILLMOP 50 går automatisk i beredskapsmodus 
til du tar tak i håndtaket igjen for å fortsette 
rengjøringen. 

Din sikkerhet 
er viktig for oss.
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Grundig rengjøring
betyr ikke høyere lyd.
I mange miljøer, som sykehus, sykehjem og 
skoler, er det grunnleggende å opprettholde rolige 
omgivelser. Energisparemodus redusere støyen 
som genereres av sugemotoren til lave 66dB. 
Denne modusen gir også 40% vannbesparelse og 
15% økt driftstid på batteriet.

Arbeidsbredden på WILLMOP 50 er 50 cm, noe som 
gir effektiv rengjøring av såvel store åpne arealer 
som små og trange. WILLMOP 50 er svært effektiv 
langs vegger og I hjørner og LED lysene I front gir 
god oversikt i mørke områder I et rom.

Den usynlige skitten
er bare for andre.

Skittenvannstanken er utstyrt med en sensor 
som automatisk slår av sugemotoren når 
tanken er full og signaliserer at den må 
tømmes.
Håndtaket på begge sider gjør det mulig 
enkelt å ta av tanken og transportere den til 
vask uten å måtte flytte hele maskinen.

Detaljer utgjør
forskjellen.

x 2
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WILLMOP 50 Ecoray
Vi har et felles mål:  
Helsen din er viktig for 
oss.
På sykehus og sykehjem, der folks liv og helse ofte er 
avhengig av et bakteriefritt/sterilt miljø, har det blitt 
stadig mer uunnværlig å ty til saneringssystemer som 
garanterer høyere rengjøringsstandarder.

Vi har montert et system med UV-C-stråler på 
WILLMOP 50, og gjort det til Ecoray-versjonen, 
den eneste lille gulvvaskemaskin som vasker og 
desinfiserer gulv uten bruk av skadelige kjemikalier.

Eliminerer bakterier, 
muggsopp for å 
redusere overføring av 
smittsomme.

sykdommer og 
det reduserer 
symptomene på 
allergier.

Ingen eksponering 
av kjemiske 
produkter eller
desinfeksjonsmidler.

Det forurenser 
ikke miljøet 
og forbedrer 
luftkvaliteten.

Fordeler

Bølgelengden C (med en frekvens 
på 260 nm) av UV-spekteret 
påvirker DNA fra mikroorganismer, 
ødelegger cellene og gjør 
reproduksjon umulig. På denne 
måten blir mikroorganismer 
inaktive og ufarlige; over tid har 
det vist seg at små doser UV-C 
akselererer celledød.

Hvordan det fungerer?

7WILLMOP 50

Nyttig tilleggsutstyr til 
willmop 50

er trappeklatringutstyr som gir enkel 
transport av WILLMOP 50
gjennom forskjellige områder. Klatring i 
trapper vil ikke lenger være et problem 
da de tre hjulene på trallen beveger seg i 
rotasjon og lener seg på bunnen av trinnet. 
Dette gjør opp- og nedstigningen av trappen 
enklere og tryggere.

er en smart transporttralle som gjør 
det lettvint og effektivt å transportere 
WILLMOP 50 rundt til forskjellige 
rengjøringsområder.

WILLCARRYWILLSTEP
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TECHNICAL DATA*

WILLMOP 50 50 ECORAY

Arbeidsbredde mm 500 500

Tankkapasitet l 5/7 5/7

M2/time m²/h 2100 2100

Evigvarende uvkilde h - 9000

Ecoray system microW/mm² - 100

Driftstid pr. lading h ~ 1,15 ~ 1,15

Børste størrelse mm 2 x 250 2 x 250

Omdr./min rpm 350 350

Børstetrykk kg 25 25

Børstemotor watt W 2 x 200 2 x 200

Nalbredde mm 600 600

Vannsøyle mm H2O 890 890

Sugemotor W 280 280

Volt V 24 24

Samlet wattstyrke W 680 680

Willcharge, batterilader A/h (V) 5/8 (100-240) 5/8 (100-240)

Willpower, li- ion batteri Ah/1 21/29 (Lithium-ion) 21/29 (Lithium-ion)

Maskinstørrelse (Lxbxh) mm 600x580x1180 600x580x1180

Vekt inkl. batteri og vann kg 35 35

* 
TS
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TSM - Technological Systems by Moro Srl
Via Enrico da Fiume, 32
33080 Fiume Veneto (PN) - ITALY

Tel.: +39 0434.564167 
Fax: +39 0434.954069

info@tsmitaly.com
www.tsmitaly.com
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Østmarkv 27, 0687 Oslo
Tel. +47 22272450
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