
i-land™ S Pro 

Det er bare  
å kjøpe sin  
egen øy



Kompakt  
og allsidig

 

Transporter alle rengjøringsprodukter og alt utstyr  

i én vogn, slik at du kan betjene flere områder  

uten å måtte gå tilbake og fylle opp. Du kan  

oppbevare i-mop, ekstra beholdere, batterilader,  

mikrofiber og mer på denne fleksible og robuste vognen. 

Utvid horisonten din. Nå kan du enkelt flytte  

utstyret rundt i vanskelige og utilgjengelige områder som  

bungalowparker, hotellgulv, festivalområder, ujevne  

overflater, steinete terreng og små rom.

Velg hjul

Vi har to forskjellige typer hjul du 
kan velge fra: luftfylte dekk eller 
massivdekk. De luftfylte dekkene 

kan brukes ute eller på ujevne 
overflater. Massivdekkene passer til 

flate overflater, og du risikerer  
ikke å punktere.



Reduser reisetid

Ved å samle alle  
rengjøringsverktøyene 
på i-land, reduserer 
du reisetid tilbake til 
lagringsplassen.

Utvidet lastedokk

Legg til en utvidet lastedokk  
og fest en i-mop med letthet. 
Utvidelsen har et ekstra sett 
med hjul som gjør den enkel 
å transportere, og du trenger 
ikke å vippe  i-land S Pro for  
å laste i-mop.

Legg til en søppel-/
sengetøysekk

Bestill lengre håndtak  
og legg til en søppel- eller  
sengetøysekk. 

Integrert lader

i-light-støttestruktur

Flere  
rengjøringsoppgaver

Last på i-mop,  
mikrofiberkluter og -mopper,  

kjemikalier, beholdere og  
batterier på denne i-land S.
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GARANTI

Tekniske spesifikasjoner 
 

i-land S Pro (massivdekkversjon)

Vekt    26,50 kg

Enhetsstørrelse (l x v x h) 58 x 60,5 x h118 cm

Dekkstørrelse                23,8 cm Ø

Materiale         gummi og PP-plast

i-land S Pro (luftdekkversjon)

Vekt    27,00 kg

Enhetsstørrelse (l x b x h) 66 x 60,5 x118 cm

Dekkstørrelse                25,4 cm Ø

Materiale         gummi og stål

Utstyrsspor (begge versjoner) 1 spor for enten i-power-batteriladeren 
 eller i-light* 

 1 i-mop* 

 2 i-mop-løsningsbeholdere*

 2 i-mop-smussbeholdere*

 2 mopphåndtak*

 1 kurv

*Alle disse artiklene kan bestilles separat
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