
Η ανθρώπινη πλευρά του καθαρισμού



Για πολυσύχναστους χώρους, 

το ένα χέρι είναι αρκετό.

Οι εμπορικοί χώροι, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τα εστιατόρια και τα

αθλητικά κέντρα μας παρουσιάζουν σύνθετες προκλήσεις 

καθαρισμού: επιφάνειες γεμάτες εμπόδια, χώρους που είναι

δύσκολο να φτάσεις και υψηλότερα πρότυπα υγιεινής που πρέπει

να διατηρηθούν. Ωστόσο, ακόμη και όταν το περιβάλλον είναι 

μεγαλύτερο και με περισσότερο συνωστισμό, η εργασία δεν πρέπει

να είναι δύσκολη για αυτούς που την εκτελούν. 

Απλά εξοπλιστείτε με τα σωστά εργαλεία.

Για όλους αυτούς τους λόγους έχουμε αναπτύξει το μοντέλο WILLMOP 50,

την ελαφρύτερη και πιο εύχρηστη κάθετη σφουγγαρίστρα-στεγνωτήριο

που υπάρχει στην αγορά και συνδυάζει την υψηλή απόδοση ενός 

επαγγελματικού μηχανήματος με την ευελιξία μιας παραδοσιακής

σφουγγαρίστρας, επιτρέποντας μια σχεδόν συνεχή χρήση χάρη στη 

νέας γενιάς μπαταρία λιθίου.
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ΤΡΟΠΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

50 cm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

5/7l

ΚΑΛΥΨΗ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
2100 m2/h

ΩΡΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
~ 1,15 h

Αφήστε να κουβαλήσουμε
το βάρος για εσάς
Αναπτύξαμε μια αποκλειστική άρθρωση που σας επιτρέπει

να εργάζεστε με ένα ή δύο χέρια, ανάλογα με τις

προτιμήσεις σας. Χάρη στην αίσθηση ελαφρότητας χρήσης,

το WILLMOP 50 εξασφαλίζει εργονομική θέση λειτουργίας

και ελάχιστη προσπάθεια καθ' όλη τη διάρκεια της

δραστηριότητας καθαρισμού.

Αίσθημα
ελευθερίας.
Το σύστημα διεύθυνσης WILLMOP 50 επιτρέπει μια πλήρη

κίνηση 360°. Η απίστευτη ευελιξία της διευκολύνει

τον καθαρισμό σε όλες τις περιοχές που είναι

δύσκολο να προσεγγίσετε με παραδοσιακά μηχανήματα,

όπως κάτω από τραπέζια, κάτω από νεροχύτες και ανάμεσα

σε καρέκλες.

Σημασία έχει
η ασφάλειά σας.
Η ενεργοποίηση του προγράμματος καθαρισμού που 

επιλέγετε με τον κέρσορα πραγματοποιείται μέσω του 

καινοτόμου SENSITIVE TOUCH SYSTEM, το οποίο σας 

επιτρέπει να πιάσετε τη λαβή σε οποιοδήποτε σημείο.

Όταν πρέπει να αποσπάσετε και τα δύο χέρια από τη

λαβή, η κολόνα τιμονιού παραμένει όρθια χωρίς να

πέσει στο έδαφος. Το  ενεργοποιείWILLMOP 50

αυτόματα τη λειτουργία αναμονής, έως ότου κρατήσετε

ξανά τη λαβή για να συνεχίσετε τον καθαρισμό.

Ευαίσθητη
λαβή

Με το ένα χέρι μπορείτε

να εκτελέσετε όλες τις

εργασίες καθαρισμού.

Αποσπώμενη
μπαταρία λιθίου

Μπαταρίες λιθίου 21A ή 29A, 
με ένδειξη φόρτισης.
Εύκολα εναλλάξιμη με μια
δεύτερη φορτισμένη μονάδα
για εγγύηση άπειρων κύκλων
εργασίας (24/7).

Ευελιξία χρήσης
360°

Το πλήρως περιστρεφόμενο τιμόνι 360°
εγγυάται μια επαναστατική ευελιξία
ειδικά για τις περιοχές στις οποίες
είναι δύσκολο να φτάσετε.

Προφυλακτήρες

Προστατεύεται από
4 προφυλακτήρες - τροχούς
που σας επιτρέπουν
να καθαρίσετε κατά μήκος του
τοίχου χωρίς να αφήσετε σημάδια.

Σφουγγαρίστε και στεγνώστε

Η ρακλέτα ανυψώνεται ηλεκτρικά
για δραστηριότητες που 
δεν απαιτούν στέγνωμα.

 Διαισθητική κονσόλα

Εύκολο στη χρήση,
δεν απαιτείται ειδική εκπαίδευση.
Διαθέτει επίσης ενσωματωμένο
μετρητή ωρών χρήσης.

Έξυπνο τιμόνι

Αφαιρώντας τα χέρια από τη λαβή,
το μηχάνημα παραμένει σε όρθια
θέση και μπαίνει αυτόματα σε
κατάσταση αναμονής.

Γέμισμα νερού

Οι δεξαμενές αφαιρούνται εύκολα.
Η διαφανής δεξαμενή νερού είναι
εξοπλισμένη με έναν εύχρηστο σωλήνα
αναπλήρωσης.

Πίεση
καθαρισμού

Η μονάδα καθαρίζει με 25 kg
σταθερής πίεσης στο πάτωμα,
ανεξάρτητα από τη θέση της λαβής.

Τροχός μεταφοράς

Χρησιμοποιώντας τον μπροστινό τροχό,
το  μπορεί να μεταφερθείWILLMOP 50
από το ένα δωμάτιο στο άλλο χωρίς
να χρειάζεται να το σηκώσετε.



Η αόρατη βρωμιά
είναι μόνο για τους άλλους.
Οι βούρτσες καλύπτουν μια διαδρομή καθαρισμού

50 εκατοστών, προσφέροντας εξαιρετική απόδοση σε 

μεγάλες επιφάνειες καθώς και στους πιο στενούς χώρους.

Το  είναι ασυναγώνιστο κοντά στις άκρεςWILLMOP 50

των τοίχων, ακόμη και σε σκοτεινούς χώρους,

όπως κάτω από τα έπιπλα, χάρη στα μπροστινά φώτα LED.

Έχουμε έναν κοινό στόχο:
η υγεία σας είναι σημαντική
για εμάς.

Σε νοσοκομεία, χειρουργεία, γηροκομεία και σχολεία, 

όπου η ζωή των ανθρώπων εξαρτάται από ένα αποστειρωμένο

περιβάλλον, καθίσταται όλο και πιο απαραίτητο να

καταφεύγουμε σε συστήματα απολύμανσης που εγγυώνται

υψηλότερα πρότυπα καθαρισμού.

Έχουμε τοποθετήσει ένα σύστημα ακτίνων UV-C στο

, μετατρέποντάς το σε έκδοση .WILLMOP 50 Ecoray

Η μόνη κάθετη σφουγγαρίστρα -  στεγνωτήριο που

καθαρίζει και απολυμαίνει τα δάπεδα

χωρίς τη χρήση επιβλαβών χημικών.
Καθαρισμός σε βάθος,
αλλά χωρίς θόρυβο.
Σε πολλούς χώρους, όπως νοσοκομεία, γηροκομεία και

σχολεία, είναι θεμελιώδες να διατηρείται η ησυχία και η ηρεμία

στους γύρω σας. Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας 

επιτρέπει τη μείωση του θορύβου που δημιουργείται από

την αναρρόφηση, διασφαλίζοντας διακριτικά τη 

μέγιστη απόδοση.

Αυτή η λειτουργία παρέχει επίσης εξοικονόμηση νερού

κατά 40% και αποδοτικότητα φόρτισης μπαταρίας άνω του 15%.

Οφέλη

Εξαλείφει τα βακτήρια,
μούχλα (για τη μείωση
της μετάδοσης 
μολυσματικών
ασθενειών) και
μειώνει τα συμπτώματα
των αλλεργιών.

Χωρίς έκθεση
σε χημικά
προϊόντα ή
απολυμαντικά.

Δραματική
μείωση του
χρόνου εργασίας
και μείωση του
κόστους για
απορρυπαντικά

Δεν μολύνει
το περιβάλλον
και βελτιώνει
την ποιότητα
του αέρα.

Πως δουλεύει;
Το μήκος κύματος C (με 

συχνότητα 260 nm) του φάσματος

UV επηρεάζει το DNA μικροοργανισμών,

καταστρέφοντας τα κύτταρά τους και

καθιστώντας αδύνατη την αναπαραγωγή τους.

Με αυτόν τον τρόπο, οι μικροοργανισμοί

γίνονται αδρανείς και αβλαβείς. Με την

πάροδο του χρόνου μικρές δόσεις UV-C

έχουν αποδειχθεί ότι επιταχύνουν

τον κυτταρικό θάνατο.

Οι λεπτομέρειες
κάνουν τη διαφορά.
Το δοχείο αναπλήρωσης είναι εξοπλισμένο
με έναν αισθητήρα ανίχνευσης που
απενεργοποιεί αυτόματα τον κινητήρα αναρρόφησης
όταν είναι γεμάτος και προειδοποιεί τον χειριστή
όταν χρειάζεται άδειασμα.
Η λαβή σας επιτρέπει να αποσυνδέσετε εύκολα
τη δεξαμενή και να τη μεταφέρετε στο σημείο
απόρριψης χωρίς να μετακινήσετε
ολόκληρη τη μονάδα.

Ανακαλύψτε τα άλλα μοντέλα
της σειράς εργαλείων

είναι το καροτσάκι που επιτρέπει την εύκολη

μεταφορά του Willmop και των αξεσουάρ

καθαρισμού στους διάφορους χώρους λειτουργίας.

Για να έχετε πάντα κοντά σας τα αξεσουάρ

και τα αναλώσιμα που θα χρειαστείτε.

είναι το αρθρωτό τρόλεϊ  που επιταχύνει

τη διαδικασία καθαρισμού, βελτιώνοντας την

ποιότητα και την εικόνα της παρεχόμενης

υπηρεσίας. Η προσθήκη της βάσης 

Willmop επιτρέπει την εύκολη μεταφορά

σε διάφορους χώρους.



ΤΕΧΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ*

Διαδρομή καθαρισμού

Κάλυψη απόδοσης

Χωρητικότητα δεξαμενών

Χρόνος ζωής πηγής UV

Ισχύς συστήματος Ecoray

Ώρα εργασίας

Μέγεθος βούρτσας

Στροφές βούρτσας /λ

Πίεση βουρτσών

Ισχύς κινητήρα βούρτσας

Πλάτος ρακλέτας

Σωλήνας αναρρόφησης νερού   

Κινητήρας βάκουμ (στάδια)

Τάση

Συνολική δύναμη

Willcharge, φορτιστής μπαταρίας

Willpower, μπαταρία

Διαστάσεις μηχανήματος (Lxlxh)

Βάρος με μπαταρία και νερό
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ
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