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Större kan  
vara bättre



Hastighet, precision
och design



Hastighet, precision
och design

Det här är i-mop XXL®

Ibland kan större vara bättre. i-teamet presenterar  

stolt nya i-mop XXL – en kraftfull rengöringsenhet i ny  

utformning som sopar mattan med konkurrenterna. Med ett större  

skurdäck och nytt energihanteringssystem omvandlas stora,  

svåråtkomliga områden till möjligheter. Innovationen  

ger användaren möjlighet att rengöra upp till 2 300 m2  

på bara en timme och vänder upp och ned på  

bilden av hur en större autoskurenhet ska se ut, kännas  

och hanteras. Spara mängder av tid när du använder maskinen  

och på logistiken vid större arbetsytor. Du kan spara runt 20 % av  

tiden jämfört med en vanlig autoskurenhet med en storlek på  

50 till 75 cm. Utrusta dig med i-mop XXL, där kraftfull  

innovation möter flexibel design.

Skurmaskin i fullstorlek med  
flexibiliteten hos en flatmopp



skura och torka 

• 62 cm rengöringsyta
• 2 kraftfulla borstmotorer 

Skyddande stötfångare i nylon
• Rengör hela vägen till kanten

extrem rörlighet

• Däck med låg profil för rengöring  
under föremål

• 360o flexibilitet



knäpp på/knäpp av

• Lätt att fylla på, rengöra och  
tömma över diskbänken 

• Använd olika tankar för  
olika kemikalier

• Minska oproduktiv väntetid 
vid påfyllning genom 
förberedelser enligt  
HACCP-standarder

batteriladdning

• Snabbt utbyte
• 2 set = ström dygnet runt 
• Körs på i-power 14-batterier

enkel transport

• Transporthjul
• Får plats i bakluckan på en bil
• Enkel att förvara och bära 

uppför trappor
• 100 % rörlighet



62 cm

7 cm

Däck med låg profil



Tänk utanför boxen

Ström dygnet runt



Användarvänlig  
upplevelse

Med i-mop XXL kör användaren en  

maskin som inte bara känns och ser rätt ut,  

utan också svänger och vrider sig bättre  

än någon skurmaskin på marknaden. Den 

användarvänliga utformningen och  

funktionaliteten gör den till ett perfekt  

komplement till din arbetsstyrka.

Ny energihantering

Vi har gett energihanteringssystemet  
en ny design och fyllt våra nya i-power 
14-batterier med så mycket kraft som 
är fysiskt möjligt. De har exakt samma 

form och storlek som våra  
i-mop XL-batterier. Du kan använda 

dem till alla våra produkter, sätt  
bara i dem och kör.



Ny, bredare utformning

I syfte att uppnå balansen  
mellan utmanande större områden  

och samma flexibilitet och hastighet  
som i-mop XL har vi utökat skurdäcket 
för att ge maskinen en rengöringsyta 

på 62 cm, samt förbättrat 
vattenkapaciteten.

Total ägandekostnad

Ingen ny utbildning behövs. i-mop XXL  
kombinerar alla element i den

föregående versionen och ger dig möjlighet  
att arbeta i större, lättåtkomliga områden. 
Genom att utöka dina maskiners räckvidd 
bestämmer du själv hur du vill arbeta utan 

onödiga extra omkostnader.

Lättvikt och förvaring

i-mop XXL har utformats för att ta upp mycket  
lite golvutrymme när den inte används.  

Förvara den i en garderob nära till hands.  
Ta den med dig upp och ned för trappor.  

Lossa batterierna och lyft av vattentanken  
från maskinen för att lägga den i  
bakluckan på en bil. Kort sagt, en  
 maskin med komplett rörlighet.



Tekniska specifikationer 
 

Användningsområde Inomhus, enbart hårda ytor

Teoretisk prestanda Upp till 2 300 m2 per timme

Praktisk prestanda 1 200–1 800 m2 per timme

Borsthastighet 350 varv/minut

Borsttryck 32 kg

Driftsbredd 62 cm

Maskinens storlek (l x b x h) 43 x 69 x 124 cm

Vikt utan batterier och vatten 21 kg

Tank med rent vatten 5 l

Återvinningstank 5 l (max 8 l)

Material polypropen, aluminumlegering 

Strömkälla 2 i-power 14-batterier

Batterispecifikation  25,2 V, 14 Ah

Körtid 60 minuter 

Laddartyp separat från enhet

Laddare 110–240 V, 50/60 Hz

1
år

GARANTI









i-land®

 

Vårt mål är att förenkla hela 

rengöringsprocessen och göra den mer 

tilltalande för dig. För långa dagar, stora 

byggnader och anläggningsprojekt behöver 

du en arbetsstation med plats för all din 

utrustning.  Därför skapade vi i-land. En 

heltäckande lösning som ser till att du har 

allt du behöver i en åtkomlig och praktisk 

följeslagare. Slut på oproduktiva resor!

i-land S i-land XL i-land XXL



PRO-
SERIEN

MED
LÅDOR

i-land XL Pro

i-land L Pro i-land XL Pro i-land XXL Pro



i-stack 3  
3 lager

i-stack 6 
6 lager

i-stack 4 
4 lager

i-charge 2
K.1.S.72.0299.0

Höjden av effektivitet

Utrymme är alltid en bristvara. Vi bör inte slösa 

med en enda centimeter av det begränsade 

förvaringsutrymme vi kan komma åt. 

Därför kom vi på idén att ladda 

batterierna vertikalt, i riktning mot taket.  

Du behöver bara ett uttag för flera laddare.  

Nu kan du enkelt fästa, koppla in och ladda  

dina batterier utan att gå miste om  

värdefullt utrymme!

i-charge 9
K.1.S.72.0344.0



Förvaring för alla dina 
i-team-tillbehör

Saknar du utrymme för din utrustning?

Vi har lösningen. Förvara ditt i-sortiment,  

din i-mop och alla dina tillbehör i det här  

praktiska skåpet. Med utrymme för väggladdare,  

trasor, borstar, din i-mop och  

mycket mer utgör i-store det perfekta  

redskapsskåpet i din förvaringslokal.

INOX-skåp 

INOX-förvaringsskåp. Samma nivåer 
och utrymme som förvaringsskåpet 

i stål, men med en robustare 
utformning för längre livslängd. 

Perfekt för livsmedelsbranschen.

Stålskåp

Förvaringsskåp i stål. Enkelt att 
montera och installera. Olika nivåer 
för borstar, trasor och laddare. Med 

inbyggd plats för eluttag.  

K.1.S.107.0004.0
K.1.S.107.0001.0



Vanliga i-pads

Vit  
Finrengöring
K.20.72.1213.2

Röd 
Lätt rengöring
K.20.72.1213.1

Blå 
Medelrengöring
K.20.72.1213.79

Grön 
Tung rengöring
K.20.72.1213.64

Svart 
Kraftfull rengöring
K.20.72.1213.0

Använd tillsammans med  
alla våra i-pads
K.2.S.72.1214.797

i-paddrivenhet

Orange
Renovering*
K.2.72.1216.4

Gul
Renovering
K.2.72.1216.8

Grön
Daglig rengöring 
K.2.72.1216.64

Dagliga i-pads
Ytbehandlade områden med 
låg fottrafik

Blå
Daglig rengöring
K.2.72.1216.797

Kraftfulla i-pads
Ej ytbehandlade områden 
med hög fottrafik

* och daglig rengöring av keramikgolv



i-paddrivenhet Gummiskraparblad

Mjuk borste 
Tillval
K.2.S.72.1092.70

Medelhård borste 
Standard
K.2.S.72.1092.797

Hård borste
Tillval
K.2.S.72.1092.1

i-mop-borstar

För oljiga/feta miljöer
K.1.S.72.1096.797  

Standard
K.1.S.72.1096.0



Rengöring innebär också att bry sig 
om din hygien.

röd lösningstank sanitetsporslin och tvättrumsgolv blå lösningstank allmänna lågriskområden

Borstring
K.2.S.72.1093.1

Borstring
K.2.S.72.1093.797

K.1.S.72.1081.1 K.1.S.72.1081.797



gul lösningstank  tvättrumsytor grön lösningstank allmänt livsmedel och bar

Borstring
K.2.S.72.1093.8 

Borstring
K.2.S.72.1093.64 

K.1.S.72.1081.8 K.1.S.72.1081.64



Rengöringspersonal i farten

Behöver du resa med din rengöringsutrustning  

och vill undvika onödiga transportskador?  

Skydda din i-mop i ett hårt aluminiumfodral på resan,  

oavsett om den transporteras via flyg, båt eller bil eller från  

byggnad till byggnad. Ta med batterier, borstar  

och olika tankar i din i-bag. Bär den med en  

axelrem eller utnyttja den inbyggda ryggsäcksfunktionen.  

Den minskar bärvikten hos din i-mop XXL till 17 kg!

K.1.72.00221.797

S.72.1142.18

S.72.1142.19



i-stand

Fäste för i-mop – väggmodell

Transportera enkelt din i-mop i 
skåpbilen med väggfästet. Skruva 

bara fast hållaren på insidan av 
bilen och knäpp fast din i-mop med 

olika tankar direkt på den. 

Fäste för i-mop – ståmodell 

Ställ ifrån dig din i-mop var du vill 
med ståmodellen. Placera modellen 

i valfritt utrymme eller rum  
och knäpp fast din i-mop med olika 

tankar direkt på den.  

IS.I-V.0000B

IS.I-V.0000A





Vår ljusa, gemensamma framtid
 

663 000 000 människor saknar tillgång till rent dricksvatten. 

Tillsammans med Made Blue vill vi göra något åt detta.  

Låt oss gå in på detaljerna! 

Vattenhushållning

i-mop har tagits fram för att
ändra rengöringsprocessen och

har gjort det på två sätt – genom
att utgöra en revolutionär enhet 
som ökar renligheten och även 

minskar vattenförbrukningen för 
användaren, företaget och planeten.

Donera

Hittills har Made Blue gett upphov 
till över 1,5 miljarder liter rent vatten 
i utvecklingsländer, vilket räcker till 

att försörja över etthundratusen
människor varje år.

Projekt för rent vatten och välgörenhet

Made Blue mäter den  
totala mängd vatten som används  

eller sparas av produkter och tjänster 
och ser till att samma mängd görs 

tillgänglig på andra platser. Vattenprojekt 
implementeras av internationella 

välgörenhetsorganisationer, som Röda 
korset och Amref Flying Doctors.

Bli en del av i-team

Innovation och miljöomsorg
bör gå hand i hand. Hjälp oss att 
göra världen till en bättre plats, 

nu och i framtiden. Du hittar mer 
information på i-teamglobal.com

Sparar vatten över hela världen.  

Genom att använda i-mops kan 
dina partner, kunder och användare 

minska vattenavtrycket  
och samtidigt bidra positivt till  

tillgången på vatten världen över. 

Made Blue-familjen 

Att vara en del av vårt i-team, innebär 
också att vara en del av Made Blue-

familjen. Vi uppmuntrar alla våra  
medarbetare att sprida informationen 

om Made Blue.





Fråga
 
Utgångspunkten för att skapa bättre 
lösningar är att lyssna. Vi får våra 
insikter genom att samarbeta med 
våra kunder för att förstå deras 
behov.

Innovera
 
Vi försöker att tänka om – från botten 
till toppen – när det kommer till hur 
saker ska göras. Vi utnyttjar vår 
erfarenhet, men låter oss inte 
begränsas av konventionella 
lösningar. Det är så vi – vårt  
team av designers, ingenjörer och 
tillverkningspersonal och vårt sätt att 
samarbeta med kunder och partner 
– har tagit fram en helt ny 
rengöringsprocess.

Inspirera
 
Vår företagsanda drivs på av vårt 
engagemang för våra kunders och 
affärspartners och vårt samhälles 
framgång. Detta samarbete möjliggörs 
enbart genom transparens, 
ansvarsskyldighet och ömsesidig 
respekt.

Historien bakom i-team



i-team Global HQ 
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