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WILLMOP 50
Pro zastavěné prostory, 
stačí jedna ruka.

Obchodní prostory, nemocnice, školy, restaurace
a sportovní centra před nás postavili výzvu na komplexní 
čištění: prostory plné překážek, těžko přístupné
prostory, vyšší nároky. 
I když jsou prostory velké a přeplněné, 
nemusí být práce pro ty, kteří ji odvádí těžká. 
Stačí se vybavit správnými nástroji .

Pro všechny tyto důvody jsme vyvinuli WILLMOP 50, 
nejlehčí a nejlépe ovladatelný vertikální mycí stroj 
na trhu který kombinuje vysoký výkon profesionálního  
stroje s flexibilitou starého osvědčeného mopu 
a umožňuje nekonečné použití díky lithiové baterii 
nové generace.

Odvětví použití

PROFESIONÁLNÍ ÚKLID

MALOOBCHOD A VELKOOBCHOD

PRŮMYSL

SANITÁRNÍ

VEŘEJNÉ

SPORT A VOLNÝ ČAS

TURISTIKA

HO.RE.CA

AUTOMOTIV

DOPRAVA
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JAK FUNGUJE

Citlivá 
rukojeť

Pouze jednou rukou můžeš 
provádět všechny úkony
které chceš.

Lithiová baterie
vyměnitelná

Od 21A nebo 29A, s
Ukazatelem nabití. 
Lehce vyměnitelná 
S dobíjením pro nekonečné 
Použití (24/7/.

Flexibilní použití 
360°

Rukojeť lze otočit o 360 °,
zaručuje neuvěřitelnou 
manévrovatelnost zejména v
nejtěžších prostorech

   VÝDRŽ

~ 1,15  h

KAPACITA 
NÁDRŽE

5/7 l

       VÝKON

2100 m2/h

MYCÍ 
   ZÁBĚR

50 cm

Nárazníky

Stroj je chráněn 4 nárazovými
Kolečky, které umožňují
Čištění podél zdi 
bez zanechání stop.

Stírací lišta, 
myje a stírá

Stírací lišta je vybavena
automatickým zvedáním pro
aktivitu bez stírání..

Transportní kolečka

Pomocí předního kola WILLMOP 50 
lze stroj přesunout z jedné místnosti
na druhou, aniž byste ji museli zvedat.

Přítlak 
na kartáče

Stroj čistí pod tlakem  25 Kg 
neustále v jakékoliv pozici.   

Napouštění vody

Nádrže jsou lehce
vyjímatelné; světlá 
Nádrž je vybavena hadicí
pro snadné doplnění vody .

Inteligentní sloupek

Sundáním rukou z rukojeti 
zůstává ve svislé poloze a zůstává 
v pozici stand-by.

Intuitivní konzole

Přehledný a snadno použitelný, 
Nevyžaduje žádné školení, 
s integrovaným počítadlem hodin.
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Pocit totální  
svobody.
Rukojeť WILLMOP 50 umožňuje
neomezený rozsah 360 ° pohybu.
Jeho neuvěřitelná manipulace vám usnadní
čištění všech oblastí, ke kterým není snadný přístup
pro běžné čističe podlah, například pod stoly,
pod umyvadla a mezi sedadly.

Vyvinuli jsme jedinečný spojovací prvek,
Který vám umožní pracovat jednou nebo  
dvěmi rukami, dle vašich preferencí.
Díky pocitu lehkosti, který WILLMOP 50 dává, 
zajišťujeme ergonomickou polohu a nulovou námahu 
při všech činnostech čištění.

Váha?
Nechte to na nás.

Aktivace čisticího programu
kurzorem se provádí prostřednictvím 
inovativního SYSTÉMU CITLIVÉHO DOTYKU. 

Když potřebujete sundat obě ruce
z rukojeti zůstane sloupek na místě 
svisle, aniž by spadl na zem. WILLMOP 50 se 
automaticky nastaví do pohotovostního režimu, až 
když znovu vezmete kormidlo pro
pokračování v čištění.

Otázka 
bezpečnosti: tvé.
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Důkladně, ale bez 
hluku.
Existují prostředí, nemocnice a pečovatelské domy, 
kde je nezbytné co nejvíce omezit
hluk generovaný při čištění. 
Režim úspory energie umožňuje snížit
hluk generovaný sáním, zajišťující 
maximální účinnost při naprosté diskrétnosti. 
Tento režim také umožňuje ušetření
40% vody a více než 15% pracovní výdrže.

Kartáče pokrývají pás o šířce 50 cm, tím 
nabízejí výjimečný výkon ve velkých i 
úzkých prostorech. 
WILLMOP 50 je nepřekonatelný podél okrajů stěn
a dokonce i v neviditelných prostorech, například pod  
nábytkem díky předním LED světlům.

Neviditelná špína,
jen pro ostatní.

Nádrž na špinavou vodu je vybavena
detekční systémem. Když je plná 
automaticky vypne sání a upozorní vás
že je nutné nádrž vyprázdnit.
Madlo nádrže na špinavou vodu umožní
snadný přenos nádrže pro vypuštění špinavé vody. 

Detaily 
Dělají rozdíly.

x 2
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WILLMOP 50 Ecoray

Máme společný 
cíl: zdraví lidí. 

V nemocnicích, operačních sálech a pečovatelských
domech, kde životy lidí závisí na sterilním  
prostředí, je stále důležitější uchýlit se k sanitačním  
systémům, které zaručují vyšší standardy čištění. 

Při vývoji ve verzi Ecoray jsme integrovali do 
Do WILLMOP 50 systém paprsků UV-C , 
jediný vertikální čistící stroj na dezinfekci podlah, 
který nevyžaduje použití škodlivých chemikálií.

Eliminuje bakterie, plísně, 
méně přenosu 
infekčních nemocí,
snížení příznaků
alergie a astma. 

Žádné vystavení 
chemickým 
čisticím a 
dezinfekčním 
Prostředkům.

Snížení 
prostojů a 
nákladů 
na prací 
prostředky

Neznečišťuje 
neprodukuje 
ozon a 
zlepšuje 
kvalitu 
ovzduší, 

Výhody

Vlnová délka C 
(s frekvencí 260 nm) 
UV spektra ovlivňuje DNA
mikroorganismů, ničí jejich
buňky a znemožní reprodukci. 
Tímto způsobem, se mikroorganismy 
stanou neaktivními a 
v průběhu času se ukázalo, že
urychlují buněčnou smrt.. 

Jak funguje?
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Objevte další modely
řady Tools

je modulární servisní vozík, který
umožňuje urychlit proces 
čištění, zlepšování kvality a 
vnímaný obraz služby. 
Umožňuje snadnou přepravu do 
různých místností.

WILLCARRY
je vozík, který umožňuje snadnou 
přeprava Willmopu a příslušenství 
v různých prostředích.
Příslušenství a spotřební materiál 
který potřebujete, jsou uloženy způsobem 
přehledně a jsou po ruce.

WILLGO
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TECHNICKÉ ÚDAJE*

WILLMOP 50 50 ECORAY

Mycí záběr mm 500 500

Kapacita nádrží l 5/7 5/7

Výkon m²/h 2100 2100

Životnost UV zářiče h - 9000

Výkon systému Ecoray microW/mm² - 100

Výdrž h ~ 1,15 ~ 1,15

Rozměr kartáčů mm 2 x 250 2 x 250

Rpm kartáčů rpm 350 350

Přítlak na kartáče kg 25 25

Výkon kartáčového motoru W 2 x 200 2 x 200

Délka sací lišty mm 600 600

Vodní sloup mm H2O 890 890

Výkon sacího motoru W 280 280

Napětí V 24 24

Komplexní výkon W 680 680

Willcharge, nabíječka A/h (V) 5/8 (100-240) 5/8 (100-240)

Willpower, baterie Ah/1 21/29 (Litio-ione) 21/29 (Litio-ione)

Rozměry (dxšxv) mm 600x580x1180 600x580x1180

Váha s baterií a vodou kg 35 35

* 
T

S
M

 s
i r

is
er

va
 il

 d
ir

itt
o 

di
 m

od
ifi

ca
re

 in
 q

u
al

si
as

i m
om

en
to

 e
 s

en
za

 a
lc

un
 p

re
a

vv
is

o 
 i 

pr
od

o
tti

 e
 i 

re
la

tiv
i d

a
ti 

te
cn

ic
i.

TSM - Technological Systems by Moro Srl
Via Enrico da Fiume, 32
33080 Fiume Veneto (PN) - ITALY

Tel.: +39 0434.564167 
Fax: +39 0434.954069

info@tsmitaly.com
www.tsmitaly.com
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