i-drive
Przełam stereotyp,
oszczędzaj czyszcząc
duże powierzchnie

Jedyna maszyna na
Świecie, w tej klasie,
o wydajności ponad

20.000 m /zmianę.
2

Możliwość pracy

24/7.

szybciej

czyściej

bezpieczniej

zdrowiej

lepiej
dla wszystkich

taniej

i-drive – maszyna efektywna ekonomicznie,
ergonomiczna, prosta i przyjazna w obsłudze.
Innowacyjne rozwiązanie na miarę XXI wieku.

Wysuwana szuflada baterii

Intuicyjne sterowanie

Stacja napełniania zbiorników

W szufladzie mieści się 6 baterii

Niepotrzebny jest doktorat, aby

i-drive jako stacja napełniania

i-power 14, co zapewnia czas

pracować tą maszyną, większość

zbiorników dla i-mop Lite. bez

nieprzerwanej pracy do 90 min.

funkcji odbywa się automatycznie.

straty czasu napełnisz zbiornik

Wymiana baterii jest super łatwa

Przejrzysty panel sterowania

wody czystej i opróżnisz zbiornik

i szybka. Drugi komplet baterii

zapewnia łatwość i prostotę

wody brudnej Twojego i-mop’a

pozwala na znaczne wydłużenie

obsługi.

Lite.

Automatyczne zabezpieczenia

Większy komfort

czasu pracy, nawet 24/7.

i-drive pilnuje właściwej
eksploatacji urządzenia, gdy
zostanie włączony bieg wsteczny
ssawa oraz głowica szczotek
automatycznie podnoszą się
do góry.
Praca bez wysiłku
Zwracamy uwagę na każdy
element komfortu użytkownika,
rozkładana rampa ułatwia
bez wysiłku zjazd oraz wjazd
i-mop’a Lite .
Dzięki temu praca staje się
łatwiejsza i przyjemniejsza.

Dbamy o zdrowie pracowników.
Zastosowana regulacja podpory
stopy i pedału to mniej problemów
z cierpnącymi stopami.
Korzyści
Szybsze czyszczenie średnich
i dużych powierzchni
i-drive czyści duże
powierzchnie szybciej, dzięki
temu masz więcej czasu na
czyszczenie powierzchni
trudno dostępnych
Mniejsze zużycie wody
i chemii niż tradycyjne metody
Doskonała widoczność
powierzchni czyszczonej
Dodatkowe lampy led
do pracy w ciemnych
pomieszczeniach

Szybciej
i-drive to innowacyjne, mobilne

i-drive

stanowisko pracy. Dzięki zintegrowaniu
funkcji dla dużych i małych powierzchni,
redukujesz puste przebiegi, szybciej

i-drive

to

znacznie

więcej

niż

automatyczna

czyścisz każdą powierzchnię. Mały

szorowarka z zasilaniem bateryjnym dla średnich

promień skrętu zapewnia doskonałą

i dużych powierzchni. Jako jedyna maszyna na rynku,

manewrowość i minimalne straty czasu.

zapewnia możliwość pracy praktycznie 24/7 – przy

Czyściej

zastosowaniu drugiego kompletu baterii. Możliwość

Połaczenie maszyny z operatorem

transportu i pracy maszyną i-mop Lite zapewnia

siedzącym, z i-mop Lite, dedykowanym
dla małych powierzchni, zapewnia

wyjątkową

efektywność
to

i

znaczące

wysokie standardy czystości w krótkim

oszczędności.

czasie.

napełniania i opróżniania zbiorników i-mop L.

Zdrowiej

i-drive

pracy

jednocześnie

stacja

Dodatkowa pompa z łatwością napełni pusty zbiornik

Doskonałe parametry mechaniki

i-mop L czystą wodą, operator może pracować bez

czyszczenia, pozwalają znacząco

marnowania czasu. Gdy napełni się zbiornik wody

zredukować zużycie wody i chemii.
Jest Zdrowiej dla wszystkich i dla
Środowiska.
Bezpieczniej
Przednie i tylne oświetlenie zapewnia

brudnej i-mop’a, wystarczy opróżnić go do dużego
zbiornika i-drive.

W swoim i-drive znajdziesz także dodatkową baterię

bezpieczną pracę operatorowi, ale także

do i-mop Lite. Pozwoli to na wyjątkowo efektywną

osobom z boku. Doskonała widoczność

pracę ponad 2 godziny, co oznacza możliwość

powierzchni czyszczonej to dodatkowy
atut.
Lepiej dla wszystkich
Ta maszyna to idealne rozwiązanie dla
sklepów, obiektów sportowych, szpitali
i klinik, obiektów biurowych i wielu innych
zastosowań. Czyste, bezpieczne podłogi,
krótki czas pracy – same plusy.
Taniej
Wszystkie korzyści nie byłyby tak
wartościowe, gdyby nie jedna
z najważniejszych – redukcja kosztów.
Krótszy czas pracy, oszczędność wody
i chemii, mniej personelu i wiele innych
czynników – pozwalają na poważne
oszczędności. Dzięki temu maszyna
zarabia na siebie od pierwszego dnia.

wyczyszczenia nawet 2000 m2.
i-drive jest wyjątkowo zwrotną maszyną, promień
skrętu to zaledwie 1,6 m. Maszyna zawróci w każdej
alejce prawie w miejscu.
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Szerokość robocza

610 mm

Prędkość robocza, max.

5.5 km/h

Poj. zbiornika wody czystej

62 litry

Poj. zbiornika wody brudnej

55 litrów

Poj. zbiornika na chemię

5.5 litra

Zasilanie bateryjne

6 x bateria i-power 14

Czas pracy, do

90 min

Wymiary (dł. x szer.)

1.460 mm x 600 mm

Promień skrętu

1.660 mm
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