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WILLMOP 50

Selv i tætpakkede 
rum, er én hånd nok!

Kontorer, lagre, hospitaler, skoler, restauranter eller 
fitnesscentre - alle udfordrer de dig med komplekse 
rengøringsopgaver som: gulvarealer med masser af 
forhindringer, områder hvor det er svært at komme til og 
miljøer med skærpede hygiejnekrav.
Selv når rengøringsmiljøet bliver større og mere overfyldt, 
behøver opgaven ikke blive sværere for dig, der skal 
udføre arbejdet. Du skal bare have det rigtige værktøj!

Derfor har vi udviklet WILLMOP 50, den letteste og mest 
håndterbare, kompakte gulvaskemaskine på markedet. 
WILLMOP 50 kombinerer den høje ydevne du kender fra 
den professionelle gulvvaskemaskine med fleksibiliteten 
fra en traditionel gulvmoppe. Samtidig får du en  maskine, 
du kan bruge stort set uden afbrydelser, takket være den 
nye generation af lithiumbatterier.

Applications

PROFESSIONEL RENGØRING

DETAILHANDLEN OG KÆDER

INDUSTRI

SUNDHEDSSEKTOREN

OFFENTLIG

WELLNESS, SPORT OG FITNESS

TURISTERHVERVET

HOTEL OG RESTAURATION

AUTOBRANCHEN

TRANSPORTBRANCHEN
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SÅDAN VIRKER DEN

Berøringsfølsomt 
håndtag
 
når du slipper håndtaget, 
stopper maskinen automatisk 
og alle funktioner afbrydes 
mens du f.eks flytter 
forhindringer.

Udskiftelig 
batterienhed

kraftigt lithium batteri 
på 21 Ah eller 29 Ah med 
indbygget LCD-display, der 
tydeligt viser ladestatus. 
Batterienheden kan 
ombyttes på få sekunder, 
uden brug af værktøj.

Ægte 
360° rotation

fuld 360o rotation af 
børstehovedet giver dig 
enestående manøvermuligheder, 
især når pladsen er trang, og det 
er svært at komme til.

VASKEBREDDE

50 cm

Panelhjul

maskinen er beskyttet 
af hele 4 panelhjul, 
der samtidigt giver dig 
mulighed for at rulle 
maskinen langs paneler og 
vægge, uden at efterlade 
grimme striber.

Gulvask uden opsugning

har du behov for at lægge gulvet i blød, kan 
du vælge et program hvor sugebjælken løftes 
elektrisk - og vandet forbliver på gulvet.

Transporthjul

du behøver ikke bære maskinen rundt, 
når du skal flytte fra rum til rum. Ved at 
slå det lille næsehjul ned, kan du rulle 
Willmop 50 ubesværet rundt på hjulene 
– nemt og bekvemt.

Vandpåfyldning

beholdere til rent/snavset 
vand afmonteres nemt med 
et enkelt løft. Gennemsigtig 
rentvandsbeholder så du let kan 
se hvor meget der er tilbage i 
beholderen. 

Intelligent håndtering

når du slipper håndtaget bliver det 
stående oprejst og alle funktioner 
afbrydes, indtil du igen griber fat i 
håndtaget.

Intuitivt 
betjeninsgpanel

nem at betjene, alle funktioner 
vælges med én enkelt 
drejeknap. Indbygget display 
til timetæller og batteristatus 
giver dig det nødvendige 
overblik.

Børstetryk

Willmop 50 vasker med 
et konstant 25 kg tryk på 
gulvfladen uafhængig af hvilken 
position du holder håndtaget i.

        BEHOLDERVOLUMEN 

       5/7 l

MAKS. 
KAPACITET
2100 m2/h

DRIFTSTID

~ 1,15  h
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En følelse af
frihed.
Det patenterede design af WILLMOP 50 
giver dig mulighed for ægte og ubegrænset 
360° rotation af børstehovedet. Den store 
bevægelighed i børsehovedet giver dig 
mulighed for at rengøre vanskelige områder 
under borde, vægmonterede bænke, 
håndvaske, mellem stole og maskiner som 
traditionelle gulvaskemaskiner har svært ved 
at rengøre.

Willmop 50 er opbygget omkring et 
patenteret drejeled der forbinder håndtaget 
med børstehovedet, og giver dig mulighed 
for at betjene maskinen men én hånd eller 
begge hænder. Når du arbejder med Willmop 
50 vil du opleve en lethed, der er resultatet af 
maskinens unikke ergonomiske egenskaber. 

Lad os tage slæbet
for dig!

Når du har valgt hvilket program du vil benytte, 
starter Willmop 50 først op, når det innovative 
SENSITIVE TOUCH SYSTEM aktiveres ved, at du 
griber om håndtaget med én eller begge hænder. 
Får du behov for at slippe håndtaget for at flytte 
genstande, der står i vejen, bliver håndtaget 
stående i lodret position uden at falde på gulvet 
og ødelægge drejeleddet. WILLMOP 50 går 
efterfølgende i stand-by mode, hvor sugelæben 
automatisk hæves og børster samt sug stopper. 

Din sikkerhed
frem for alt.
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Kommer i dybden,
men uden at støje.
I støjfølsomme omgivelser som hospitaler, 
plejehjem, skoler og klinikker er det afgørende 
at undgå unødig støj. I disse tilfælde kan du med 
fordel benytte maskinens Energi Spare funktion, 
som sænker støjen fra sugesystemet, så du får 
optimal effektivitet med minimal støj på kun 66 
db. Med Energi Spare funktion sparer du samtidig 
40% af vandforbruget og øger batteriets driftstid 
med 15%.

Med en samlet arbejdsbredde på 50 cm får du en effektiv 
rengøring på store arealer såvel som de små snævre 
passager. WILLMOP 50 er i sit rette element langs 
væggen, hvor panlehjulene giver mulighed for at komme 
helt ind til kanten, uden at lave grimme mærker.

Det usynlige snavs
er noget for de andre.

Beholderen til snavsevand har indbygget 
sensor, der automatisk slukker for 
sugemotoren, når beholderen er fuld. 
Samtidig signalerer maskinen at beholderen 
skal tømmes. Bærehåndtag på beholderen 
gør det let at løfte beholderen op og bære 
den til nærmeste afløb, uden at skulle flytte 
hele maskinen.

De små detaljer
gør forskellen.

x 2
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WILLMOP 50 Ecoray
Vi har et fælles mål: dit 
helbred er vigtig for os.

På hospitaler, operationsstuer, klinikker, laboratorier 
og plejehjem hvor menneskers helbred afhænger 
af sterile omgivelser, bliver det stadig mere 
nødvendigt at implementere rengøringssystemer, 
der sikrer effektiv nedbrydning af baktierier og 
mikroorganismer.

Derfor har vi monteret et system med UV-C 
bestråling WILLMOP 50, denne version kalder vi 
Ecoray. WILLMOP 50 Ecoray er den eneste kompakte 
gulvvaskemaskine der kan rengøre og disinficere 
gulve uden brug af skadelige kemikalier.

Forhindrer udvikling 
af bakterier og 
efterfølgende 
overførsel af 
smitsomme sygdomme.

Reducerer 
allergisymptomer, 
forårsaget af 
allergifremkaldende 
mikroorganismer.

Ingen brug af 
kemikalier eller 
desinficerende 
midler.

Forurener 
ikke miløet 
og bidrager 
til et bedre 
indeklima.

Fordele

UV bølgelængde C (med en 
frekvens på 260 nm) påvirker 
DNA’et i microorganismer og 
nedbryder deres celler så de ikke 
kan reproducere sig. På denne 
måde bliver microorganismen 
inaktiv og  uskadelig; over tid har 
det vist sig at små doser af UV-C 
aktivt fremskynder og accelererer 
cellenedbrydning.

Hvordan virker det?
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ØVRIGT TILBEHØR TIL 
WILLMOP 50

en trappevogn til transport på trapper, så 
du ubesværet kan flytte Willmop mellem 
forskellige etager. Med WILLSTEP undgår 
du begrænsning af kun at kunne bruge 
Willmop på én etage. Vognen kan anvendes 
til transport både op og ned af trapper på en 
nem og sikker måde.

en transportvogn der er konstrueret til 
at flytte WILLMOP mellem forskellige 
rengøringsdestinationer eller.

WILLCARRYWILLSTEP
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TEKNISK DATA*

WILLMOP 50 50 ECORAY

Vaskebredde mm 500 500

Beholdervolumen l 5/7 5/7

Maks. kapacitet m²/h 2100 2100

Levetid UV kilde h - 9000

Ecoray driftsstrøm microW/mm² - 100

Driftstid h ~ 1,15 ~ 1,15

Børstestørrelse mm 2 x 250 2 x 250

Børsteomdrejninger rpm 350 350

Børstetryk kg 25 25

Effekt børstemotor W 2 x 200 2 x 200

Sugelæbe bredde mm 600 600

Løftehøjde vand mm H2O 890 890

Sugemotor (trin) W 280 280

Volt V 24 24

Samlet effekt W 680 680

Willcharger, baterilader A/h (V) 5/8 (100-240) 5/8 (100-240)

Willpower, batteri Ah/1 21/29 (Lithium-ion) 21/29 (Lithium-ion)

Mål (Lxbxh) mm 600x580x1180 600x580x1180

Vægt inkl. batteri og vand kg 35 35

* 
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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

TOOLWORLD APS
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DENMARK
Tel. +45 70203920 - www.toolworld.dk 
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