i-land™ S Pro
Zaprojektuj
swój własny
wózek

Kompaktowy
i wszechstronny
Zapewnij najwyższą jakość czystości na
wszystkich powierzchniach dzięki wszystkim
niezbędnym narzędziom zintegrowanym na jednym
wózku. Możesz przechowywać swojego i-mopa,
dodatkowe pojemniki, ładowarkę, mopy oraz wiele
więcej na wózku dopasowanym do Twoich potrzeb.
Poszerzaj horyzonty. Specjalnie dopasowane kółka
umożliwiają bezwysiłkowy transport sprzętu nawet po
nierównym terenie, kamienistych wzniesieniach
czy w małych i ciasnych pomieszczeniach.

Dopasuj koła do swoich potrzeb
Oferujemy dwa zestawy kół:
koła pełne lub pompowane.
Opony pompowane mogą
być wykorzystywane do prac
zewnętrznych, na nierównym
terenie. Koła pełne idealnie
sprawdzą się na równych
powierzchniach.

konstrukcja do montażu i-light

Dodaj torbę na śmieci / pranie
Zamów dłuższe
uchwyty i zamontuj
dodatkowo torbę
na śmieci lub pranie.
Wbudowana ładowarka

Wszechstronność
i funkcjonalność
Dzięki i-land S PRO możesz
przewozić i-mopa, ściereczki,
mopy, środki czyszczące,
zbiorniki czy baterie.
Oszczędność czasu
Wszystko masz pod
ręką, dlatego nie
tracisz czasu na
oddzielne pobieranie
poszczególnych
narzędzi z magazynu.

Wydłużona platforma
załadunkowa
Dodaj wydłużoną platformę
załadunkową i z łatwością
przewoź swojego i-mopa.
Platforma posiada dodatkowe
kółka, które ułatwiają załadunek
i transport.

Specyfikacja techniczna
i-land S PLUS wersja z kołami pełnymi
Waga

26.50 kg

Wymiary (dł. x sz. x wys.)

58 x 60.5 x h118 cm

Rozmiar opon

23.8 cm Ø

Materiał

guma, PP plastik

i-land S Plus (wersja z oponami pompowanymi)
Waga

27.00 kg

Wymiary (dł. x sz. x wys.)

66 x 60.5 x118 cm

Rozmiar opon

25.4 cm Ø

Materiał

guma, stal

Uchwyty na narzędzia (obie wersje)

1 uchwyt na ładowarkę i-power lub i-light*
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1 i-mop*
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2 zbiorniki wody i-mop*
2 zbiorniki duże i-mop*
2 uchwyty na mop*

rok

1 koszyk
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*elementy muszą zostać zamówione oddzielnie
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