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WILLMOP 35
Zjednodušte si den:
Vše zvládnete 
v kratším čase
Obchody, kadeřnické salony, nemocnice, školy, restaurace, tělocvičny  
a všechna přeplněná místa stojí před úkolem dosáhnout hloubkového 
a profesionálního čištění v co nejkratším čase.
Musí to být provedeno rychle a s minimálním úsilím, aniž by to ovlivnilo 
přítomnost zákazníků nebo obchodní operace.

Díky kompaktnímu vertikálnímu mycímu stroji WILLMOP 35 je 
dosažitelné a neuvěřitelně rychlé, profesionální čištění v malých a
úzkých prostorách.

Působivý kus vybavení, který díky své extrémní manévrovatelnosti 
agilně doprovází pohyby operátora a zároveň poskytuje stejný 
výkon jako větší stroje.

WILLMOP 35 je navržen tak, aby svou práci zvládl okamžitě!
Jeho jednoduchost a ergonomický design v kombinaci s pozoruhodnými 
čistícími a sušícími výkony vám zpříjemní pracovní úkol a nevyhnutelně 
vám usnadní den.

Použití v odvětví:

PROFI ÚKLID

MALOOBCHOD A VELKOOBCHOD

PRŮMYSL

ZDRAVOTNICTVÍ

VEŘEJNÉ

WELLNESS A SPORT

TURISMUS

POTRAVINY

AUTOMOTIV

DOPRAVA
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POPIS

Citlivá rukojeť

Pouze jednou rukou můžeš 
ovládat stroj. 

Vyměnitelné
lithiové baterie

Lithiová baterie 13 Ah, s indikátorem 
nabití. Snadno vyměnitelné za druhou 
nabitou jednotku pro zaručení 
nekonečných pracovních cyklů (24/7). 

Flexibilní použití
360°
Plně otočné řízení o 360° zaručuje 
působivou manévrovatelnost zejména 
v těžko dosažitelných oblastech.

VÝDRŽ

více jak 70 min

KAPACITA
NÁDRŽE
3,3/3,5 l

VÝKON

1400 m2/h

MYCÍ 
ZÁBĚR

37 cm

Myje a suší

Pro činnosti, které nevyžadují sušení, je stěrka elektricky zvedána

Transportní kolečka

Pomocí zadních kol lze 
WILLMOP 35 přemisťovat z místnosti 
do místnosti bez nutnosti zvedání.

Kontrolovatelná 
sběrná nádrž
Nádrž na špinavou vodu lze otevřít, 
omýt a zkontrolovat.

Nárazové kolečka

Je chráněn 4 nárazníkovými kolečky, 
která vám umožní uklízet podél stěny 
bez zanechání stop. 

Přítlak na kartáče

Stroj čistí pod konstantním tlakem 18 kg 
na podlahu bez ohledu na polohu rukojeti.

Doplnění vody

Nádrže jsou snadno vyjímatelné; 
průhlednou nádržku na vodu lze naplnit 
pohodlně napouštěcí hadicí.

Intuitivní konzole

Jednoduchá k použití, i bez školení.
Má také integrované počítadlo pracovních hodin.

Smart sloupek

Po sejmutí rukou z rukojeti zůstane stroj 
ve vzpřímené poloze a automaticky přejde do 
pohotovostního režimu.
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S vaším profesionálním čisticím strojem se můžete 
volně a snadno pohybovat. 
 
S WILLMOP 35 uklízíte, aniž byste jej museli 
zastavovat. Pokud máte při práci schody, 
lze jej snadno zvednout.

Rukojeť na základně umožňuje pohodlné a bezpečné 
přenášení vašeho profesionálního mycího stroje 
z jednoho patra na druhé bez omezení.

Překonejte jakékoli překážky.

Inovativní elastický kloub WILLMOP 35 umožňuje 
neomezený rozsah pohybu 360°, což vám dává 
svobodu pracovat jednou nebo oběma rukama, 
jak chcete, poskytuje ergonomii a lehký pocit pro 
vaše paže během používání. 
Řízení WILLMOP 35 dosahuje sklonu až 36° od země, 
takže se dostanete do oblastí, které jste si nepředstavovali 
jako možné: pod stoly, mezi židlemi, nábytkem 
s nízkou výškou.

Svižnost je
v jeho DNA.

Vysoký výkon 
v kompaktním provedení.
WILLMOP 35 se vyznačuje dvěma vysokootáčkovými 
kartáčovými motory a optimálním tlakem na podlahu, 
které poskytují výkonné mytí a vysokou úroveň čištění. 

Jeho malý půdorys vám umožní dosáhnout na všechna
 obtížně dostupná místa, jako jsou rohy a v jedné rovině 
se stěnou, zatímco nárazníková kolečka váš nábytek 
kdykoli ochrání.
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Ekologický přístup.

Práce s WILLMOP 35 znamená čištění pomocí 
ekologického zařízení. Spotřeba vody a chemikálií, 
stejně jako hladina hluku jsou udržovány na naprostém 
minimu.
WILLMOP 35 se přepne do pohotovostního režimu, 
pokud obsluha sundá ruce z rukojeti, 
a automaticky se úplně vypne, zůstane 
v pohotovostním režimu velmi dlouho, 
čímž šetří cennou autonomii baterie, když ji opravdu 
potřebujete.

WILLMOP 35 nabízí speciální pracovní funkce pro 
všechny požadavky na čištění. Sílu čištění můžete 
také upravit podle podmínek podlahy.

Stírací lišta má chytrý systém, který automaticky 
reaguje zvednutím nebo sklopením v závislosti na 
zvolené funkci čištění. 
S WILLMOP 35 můžete uklízet rychle a pohodlně
 s naprostým klidem.

Naprostá kontrola 
na dosah ruky.

WILLMOP 35 dosahuje úrovně hygieny, která
 exponenciálně převyšuje úroveň tradičních mopů

Nedělejte si starosti s nádrží na špinavou vodu, 
když se naplní, protože je zde detekční senzor, 
který automaticky úplně vypne sání i stroj a varuje 
obsluhu blikajícími světly, když je čas vyprázdnit 

Když je potřeba přestávka a musíte stroj opustit, 
není nutné WILLMOP 35 zaparkovat, protože sloupek 
řízení stejně zůstává vzpřímený, aniž by spadl na zem.

Snadná hygiena 
a bezpečnost.
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Výhody oproti mopu

Snižuje používání 
dezinfekčních prostředků 
a chemických přípravků.

Vymysleli jsme řešení, které překoná překážky mobility 
v úzkých prostorách, které jsou pro větší mycí stroje 
limitující. To byl začátek konceptu vertikálního čištění 
s názvem WILLMOP.  
 
WILLMOP zahrnuje lehkost, rychlost, flexibilitu, 
ergonomii a intuitivnost pro své uživatele a nechává 
za sebou nepříjemnosti se zastaralými mopy.  
 
Modely 35 a 50 se vyznačují různými kapacitami 
a velikostmi pro jakoukoli aplikaci – umožňují rychlé 
a hloubkové čištění i v nejužším rohu.
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OBJEVTE DALŠÍ MOŽNOSTI PŘÍSLUŠENSTVÍ

WILLCARRY LIGHT
Díky dokonalé integraci s podporou 
WILLMOP 35 je servisní vozík kompletní 
čisticí sadou, která zaručuje vysoký výkon a 
efektivitu při činnosti.

Dbá na množství
vody během 

používání

Optimalizujte 
náklady a 

pracovní dobu. 

Zvyšuje produktivitu,
  snižuje práci obsluhy 

a prostoje.

CO JE TO 
WILLMOP?
Řešení, které překoná 
vaše nejvyšší očekávání.

Likviduje bakterie, 
zabraňuje přenosu nemocí 
a snižuje příznaky alergií 

a astmatu. 

WILLSTEP 35
Přidáním WILLSTEP 35 k vašemu 
WILLMOP 35 snadno umožníte 
přesuny do různých provozních 
prostředí, aniž by schody 
byly problémem.

WILLGO 
Umožňuje snadnou přepravu vašeho
WILLMOP 35 a čisticích prostředků, 
které potřebujete mít vždy po ruce.

BRZY DOSTUPNÝ
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TECHNICKÉ ÚDAJE

WILLMOP 35

Mycí záběr mm 370

Kapacita nádrží l 3,3/3,5

Plošný výkon m²/h 1400

Výdrž min až do  70

Velikost kartáčů mm 2 x 188

Otáčky kartáčů ot 350

Přítlak na kartáče kg 18

Výkon kartáčového motoru W 2 x 100

Šířka lišty mm 380

Vodní sloup mm H2O 890

Výkon sacího motoru W 250

Napětí V 24

Celkový výkon W 450

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

Willpower, baterie Ah/1 13 (Lithium-ion)

Rozměry stroje  (dxšxv) mm 490x465x1190

Váha včetně baterie  a vody kg 26
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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

hermély s.r.o. 
Tovačovská 3337/2d, 750 02 Přerov 

IČO: 07388063, DIČ: CZ07388063 
tel: 581 793 217 mobil: 603 570 637 

Email: hermely@hermely.cz 
www.hermely.cz  
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