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WILLMOP 50

In een handomdraai
schoon, zelfs in
overvolle ruimtes!
In winkelcentra, ziekenhuizen, scholen, restaurants en
sportcentra treden er complexe schoonmaakproblemen
op: oppervlakken vol hindernissen, moeilijk bereikbare
plaatsen, strengere hygiënische normen enz.
Ondanks de grotere en overvolle ruimtes hoeft
schoonmaken geen extra uitdaging te vormen. Het juiste
materiaal is dé oplossing hiervoor!
Om al die redenen hebben we de WILLMOP 50
ontwikkeld, de lichtste en gemakkelijkst bestuurbare
schrobzuigmachine op de markt. Deze machine
combineert het hoge rendement van een professioneel
toestel met de soepelheid van een traditionele mop. Daar
komt nog eens bij dat de nieuwste generatie
lithiumbatterijen een vrijwel continu gebruik garanderen.

Toepassingen
PROF. SCHOONMAAK

WELLNESS EN SPORT

RETAIL & GROOTHANDEL

TOERISTISCHE SECTOR

INDUSTRIE

HORECA

GEZONDHEIDSSECTOR

AUTO-INDUSTRIE

OVERHEIDSDIENSTEN

TRANSPORT
WILLMOP 50
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WERKING
WERK
BREEDTE
50 cm

CAPACITEIT
RESERVOIRS
5/7 l

BEREIK
PRESTATIE
2100 m2/h

WERK
TIJD
~ 1,15 h

Gevoelige
handgreep
Eenvoudig te besturen
met één hand tijdens alle
schoonmaakhandelingen.

Vervangbare
lithiumbatterij
21A- of 29A-lithiumbatterijen
met laadaanduiding.
Gemakkelijk te vervangen
door een tweede geladen
unit om de klok rond te
kunnen gebruiken.

360°
Gebruiksflexibiliteit
Door de rotatie-as van 360
graden is dit stuursysteem
ultrarevolutionair voor
moeilijk bereikbare plaatsen.

Bumpers
Met de vier bumperwielen
kan u langs plinten en
muren schoonmaken,
zonder strepen na te laten.
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Intuïtieve
bedieningsconsole
Gebruiksvriendelijk, meteen te
gebruiken zonder specifieke
opleiding. Met inbegrip van
een meter voor het aantal
gebruiksuren.

Slim stuursysteem
Het toestel blijft overeind staan en
activeert de stand-by-modus als u het
niet meer vasthoudt.

Waterreservoir
Het transparante
waterreservoir is makkelijk
afneembaar en voorzien van
een gebruiksvriendelijke
waterslang.

Schrobdruk
Het toestel reinigt met een
constante druk van 25 kg op de
vloer, ongeacht de positie van de
handgreep.

Schrobben en drogen

Transportwiel

De zuigmond kan elektrisch van de
grond worden geheven.

De WILLMOP 50 kan verplaatst worden
op zijn voorwielen, zonder het toestel te
moeten optillen.

Laat ons uw taak
vereenvoudigen.
Dankzij ons exclusieve scharniersysteem kan
u naar uw eigen voorkeur met één of twee
handen werken. Met de licht hanteerbare
WILLMOP 50 kan u ergonomisch aan de slag
met een minimale inspanning tijdens het
schoonmaken.

Prettig gevoel
van vrijheid.
De 360° rotatie-as van de WILLMOP 50
vergemakkelijkt het schoonmaken van alle
moeilijk bereikbare plaatsen, die niet
gereinigd kunnen worden met traditionele
toestellen, zoals onder tafels en wastafels of
tussen stoelen.

Uw veiligheid
is onze zorg.
Het innovatieve SENSITIVE TOUCH SYSTEM is een
veiligheidsoptie die detecteert wanneer de
gebruiker zijn handen van de handgreep haalt.
Meteen daarna worden alle functies
uitgeschakeld en blijft het toestel overeind staan.
Zodra u het toestel opnieuw vasthoudt, herneemt
de WILLMOP 50 zijn gebruikelijke
schoonmaakproces.
WILLMOP 50
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Stof moet weg,
niet opzij.
De borstels dekken een arbeidsgang van 50 cm.
Zowel grote oppervlakken als krappe ruimtes
krijgen een grondige schoonmaakbeurt.
Dankzij de ledverlichting aan de voorzijde vergeet
de WILLMOP 50 geen stofje in hoeken of in donkere
plaatsen, zoals onder meubels.
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Grondig,
maar geruisloos.
In tal van omgevingen, zoals ziekenhuizen,
woonzorgcentra en scholen is het essentieel om
geluidsarm te werk te gaan en de rust niet te
verstoren. Dankzij de spaarstand wordt het geluid
van het zuigsysteem gedempt en kan u in alle
discretie verder werken.
Met deze optie bespaart u ook 40% water en 15%
batterij.

Details
maken het verschil.
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Het vuilwaterreservoir is uitgerust met een
detectiesensor die de zuigmotor meteen
uitschakelt bij een overvol reservoir.
Bovendien krijgt de bediener een signaal
wanneer het reservoir geledigd moet
worden. Door de hendel kan u het reservoir
eenvoudig verwijderen en leeg maken op de
daartoe voorziene plaats zonder het toestel
volledig te moeten verplaatsen.

WILLMOP 50 Ecoray
Ons gemeenschappelijk
doel? Uw gezondheid.
In ziekenhuizen, operatiekwartieren en
woonzorgcentra, waar steriele omgevingen van
primordiaal belang zijn, zijn ontsmettingssystemen
met hogere schoonmaaknormen onontbeerlijk
geworden.
Wij kozen ervoor om UV-C-stralen toe te voegen aan
de WILLMOP 50 om onze Ecoray-versie te bekomen.
Het is de enige schrobzuigmachine die vloeren reinigt
en desinfecteert zonder het gebruik van chemicaliën.

Voordelen

Verwijdert bacteriën
en schimmels die
infectieziekten
verspreiden en
vermindert
allergiesymptomen.

Geen
blootstelling
aan chemische
producten of
ontsmettingsmiddelen.

Aanzienlijke
daling van de
stilstandtijd en
vermindert
detergentkosten.

Hoe werkt het?
De C-golflengte (met een
frequentie van 260 nm) in het
UV-spectrum beïnvloedt het DNA
van micro-organismen, door hun
cellen te vernietigen en
reproductie te vermijden. Hierbij
worden micro-organismen
inactief en onschadelijk. Destijds
stelde men namelijk vast dat
kleine dosissen UV-C-stralen
celdood bespoedigen.

Geen vervuiling
van de
omgeving
en verbetert de
luchtkwaliteit.

Ontdek de andere
modellen uit het gamma
WILLGO

WILLCARRY

Een trolley om de Willmop en andere
schoonmaakaccessoires gemakkelijk
te verplaatsen in de verschillende
gebruiksomgevingen.
Zo heeft u alle toebehoren en
verbruiksmaterialen binnen handbereik.

Een modulaire trolley om het
schoonmaakproces te versnellen en
tegelijkertijd de kwaliteit en de
uitstraling van de dienst te verhogen.
De Willmop basis zorgt ervoor dat u
het toestel gemakkelijk kan
verplaatsen in diverse omgevingen.

WILLMOP 50
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WILLMOP

50

50 ECORAY

Werkbreedte

mm

500

500

Reservoircapaciteit

l

5/7

5/7

Theoretische prestatie

m²/h

2100

2100

Duur UV-bron

h

-

9000

Vermogen Ecoray-systeem

microW/mm²

-

100

Werktijd

h

~ 1,15

~ 1,15

Afmetingen borstel

mm

2 x 250

2 x 250

Rpm borstel

rpm

350

350

Borsteldruk

kg

25

25

Vermogen borstelmotor

W

2 x 200

2 x 200

Breedte zuigmond

mm

600

600

Waterniveau

mm H2O

890

890

Zuigmotor (standen)

W

280

280

Spanning

V

24

24

Totaal vermogen

W

680

680

Willcharge, batterijlader

A/h (V)

5/8 (100-240)

5/8 (100-240)

Willpower, batterij

Ah/1

21/29 (Lithium-ion)

21/29 (Lithium-ion)

Afmetingen machine (lxbxh)

mm

600x580x1180

600x580x1180

Gewicht met batterij en water

kg

35

35

TSM - Technological Systems by Moro Srl
Via Enrico da Fiume, 32
33080 Fiume Veneto (PN) - ITALY
Tel.: +39 0434.564167
Fax: +39 0434.954069
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info@tsmitaly.com
www.tsmitaly.com

SALUBRIS
Léon Bekaertlaan 32,
Aalter, 9880 - BELGIUM
Tel. +32 50791813 - info@salubris.be
www.salubris.be

* TSM behoudt zich het recht voor om producten en bijbehorende technische gegevens op elk gewenst moment en
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

TECHNISCHE GEGEVENS*

