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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

RETAIL & GROOTHANDEL

INDUSTRIE

GEZONDHEIDSSECTOR

OVERHEIDSDIENSTEN

WELLNESS EN SPORT

TOERISTISCHE SECTOR

HORECA

AUTO-INDUSTRIE

TRANSPORT
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WERKING

WERK
TIJD

~ 1,30  h

CAPACITEIT
RESERVOIRS

5/7 l

BEREIK
PRESTATIE
2100 m2/h

WERK
BREEDTE

50 cm

Gevoelige
handgreep

Eenvoudig te besturen 
met één hand tijdens alle 
schoonmaakhandelingen.

Vervangbare
lithiumbatterij

26A-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.

Schrobben en drogen

De zuigmond gaat automatisch 
omhoog na gebruik.

Transportwiel

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

Waterreservoir

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

Slim stuursysteem

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

Intuïtieve 
bedieningsconsole

Gebruiksvriendelijk, meteen te
gebruiken zonder specifieke
opleiding. Met inbegrip van
een meter voor het aantal
gebruiksuren.

Schrobdruk

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

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.

Laat ons uw taak
vereenvoudigen.

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. 

Uw veiligheid
is onze zorg.
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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.

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.

Stof moet weg,
niet opzij.

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.

Details
maken het verschil.

x 2



Waarom?
Wij hebben verschillende trolleys 
ontwikkeld om hoge prestaties 
en efficiëntie bij uw 
reinigingswerkzaamheden te 
garanderen. De combinatie van 
deze hulpmiddelen en de 
Willmop 50 zorgt ervoor dat u uw  
toebehoren steeds ter 
beschikking hebt én in alle 
werkomgevingen.
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WILLGO
Een trolley om de Willmop en andere 
schoonmaakaccessoires gemakkelijk 
te verplaatsen in de verschillende 
gebruiksomgevingen.
Zo heeft u alle toebehoren en 
verbruiksmaterialen binnen 
handbereik.

WILLSTEP
Het verplaatsen van uw 
schrobzuigmachine van het ene gebouw 
naar het andere en op verschillende ruwe 
ondergronden, wordt snel en eenvoudig 
met behulp van de transportwielen 
Willstep. Met een simpele klik wordt uw 
Willmop 50 uitgerust met grote industriële 
wielen waarmee u elk obstakel kunt 
overwinnen.

WILLCARRY LIGHT
Eveneens een modulaire trolley, 
maar de compactere variant van 
de WILLCARRY.

WILLCARRY
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.

HULPMIDDELEN

Om uw Willmop 
en al zijn 
accessoires 
gemakkelijk te 
vervoeren
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WILLMOP 35
Vereenvoudig je dag:
doe meer 
in minder tijd
In winkels, kapsalons, ziekenhuizen, scholen, restaurants, sportscholen 
en andere drukke plaatsen moet er in zo weinig mogelijk tijd grondig en 
professioneel schoongemaakt worden. 
Liefst zo snel mogelijk en met een minimum aan inspanning, zonder hierbij 
de klanten te storen of de bedrijfswerking in het gedrang te brengen. 

Dankzij de compacte verticale schrobzuigmachine WILLMOP 35 is een 
ongelooflijk snelle, professionele schoonmaak in kleine en smalle ruimtes 
haalbaar. 

Een indrukwekkend toestel, dat via zijn extreme wendbaarheid behendig 
de bewegingen van zijn gebruiker volgt en tegelijkertijd dezelfde kracht 
biedt als grotere machines.

WILLMOP 35 is ontworpen om de klus in een handomdraai te klaren!
Zijn eenvoud, ergonomisch design en opmerkelijke schrob- en 
droogprestaties zullen je werktaak aangenamer maken en je dag 
onvermijdelijk een heel stuk gemakkelijker maken.

Toepassingen

PROFESSIONELE SCHOONMAAK

RETAIL- EN GROOTHANDEL

INDUSTRIE

GEZONDHEIDSSECTOR

OVERHEIDSDIENSTEN

WELLNESS- EN SPORTFACILITEITEN

TOERISTISCHE SECTOR

HORECA

AUTO-INDUSTRIE

TRANSPORT
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HOE WERKT HET?

Gevoelige handgreep

Eenvoudig te besturen 
met één hand tijdens alle 
schoonmaakhandelingen.

Vervangbare
lithiumbatterij

13 Ah-lithiumbatterijen met 
laadaanduiding. Gemakkelijk te 
vervangen door een tweede geladen 
unit om de klok rond te kunnen 
gebruiken (24/7).

Gebruiksflexibiliteit tot 
360°

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

WERK-
TIJD

TOT 70 MIN.

RESERVOIR-
CAPACITEIT

3,3/3,5 l

THEORETISCHE
PRESTATIE
1400 m2/h

WERK- 
BREEDTE

37 cm

Transportwielen

Via zijn achterwielen kan de 
WILLMOP 35 zonder optillen 
verplaatst worden van kamer tot 
kamer.

Schrobben en drogen

De zuigmond gaat automatisch omhoog 
na gebruik.
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Controleerbaar
vuilwaterreservoir
Het vuilwaterreservoir kan 
geopend worden voor reiniging en 
controle.

Bumpers

Met de vier bumperwielen kan je 
langs plinten en muren schoonmaken, 
zonder strepen na te laten.

Schrobdruk

Het toestel reinigt met een constante druk 
van 18 kg op de vloer, ongeacht de positie 
van de handgreep.

Waterreservoir

Het transparante waterreservoir is 
makkelijk afneembaar.

Intuïtieve console

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 
automatisch de stand-bymodus bij het 
loslaten van de handgreep.
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Vrij en gemakkelijk bewegen met je professionele 
schoonmaakmachine is mogelijk.

Met de WILLMOP 35 kan je schoonmaken zonder te 
moeten stoppen voor trappen door hem eenvoudig op te 
tillen.

Het handvat aan  de basis maakt het mogelijk om je 
professionele schrobzuigmachine comfortabel en veilig 
van de ene verdieping naar de andere te dragen, zonder 
beperkingen.

Overwin alle 
hindernissen.

Dankzij het innovatieve elastische scharniersysteem 
van de WILLMOP 35 geniet je van een onbeperkt 
bewegingsbereik van 360° en kan je zelf kiezen of je met 
één of twee handen werkt. Zo kan je ergonomisch aan de 
slag en je armen ontlasten tijdens het gebruik.

De besturing van de WILLMOP 35 kan tot 36° hellen, 
waardoor je plaatsen kan bereiken die je niet voor mogelijk 
had gehouden: onder tafels, tussen stoelen, onder lage 
meubels.

Wendbaarheid zit
in zijn DNA.

Hoog vermogen in een 
compact design.
De WILLMOP 35 is voorzien van twee 
borstelmotoren met hoog toerental en een 
optimale vloerdruk waardoor je krachtig kunt 
schrobben en grondig kunt schoonmaken. 

Dankzij zijn compacte formaat kan je 
schoonmaken op die anders zo moeilijk bereikbare 
plaatsen, zoals in hoeken of langs de muur, terwijl 
de bumperwielen jouw meubels te allen tijde 
beschermen.
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Milieuvriendelijk.

Werken met de WILLMOP 35 betekent schoonmaken 
met een milieuvriendelijk apparaat. Water- en 
chemicaliënverbruik, evenals het geluidsniveau, worden 
tot een absoluut minimum beperkt.

De WILLMOP 35 gaat in stand-bymodus als de gebruiker 
de handgreep loslaat en schakelt automatisch volledig uit 
als hij te lang in stand-bymodus blijft. Op die manier spaar 
je je batterij voor wanneer je die echt nodig hebt.

De WILLMOP 35 beschikt over speciale  werkfuncties
voor alle schoonmaakvereisten. Je kan het vermogen 
ook aanpassen aan de vloeromstandigheden.   

De zuigmond heeft een slim systeem dat  
automatisch reageert door te verhogen of te verlagen, 
afhankelijk van de gekozen
schoonmaakfunctie. Met de  WILLMOP 35 kan je met 
een gerust hart snel en comfortabel schoonmaken.

Totale controle
binnen handbereik.

WILLMOP 35 bereikt een hygiëneniveau dat 
exponentieel dat van de traditionele dweil overtreft.

Maak je geen zorgen over een vol vuilwaterreservoir. Er 
is immers een detectiesensor die zowel de zuigkracht 
als de machine automatisch volledig  uitschakelt en de 
bediener waarschuwt met knipperlichten wanneer het 
tijd is om het reservoir te legen.

Tijd om te pauzeren en de machine te verlaten? Dan is 
het niet nodig om de WILLMOP 35 te parkeren, want de 
stuurkolom blijft rechtop staan zonder
op de grond vallen, hoe dan ook.

Gemakkelijke
hygiëne en veiligheid.  



Voordelen ten opzichte van de dweil

Vermindert het 
gebruik van 

ontsmettingsmiddelen 
en chemische 

producten.

We zochten een oplossing voor mobiliteitsbarrières in 
smalle ruimtes die beperkend zijn voor grotere 
schrobzuigmachines. Dat was het begin van het 
verticale schoonmaakconcept WILLMOP.

WILLMOP garandeert lichtheid, snelheid, flexibiliteit,  
ergonomie en intuïtiviteit voor zijn gebruikers, waarbij 
de ongemakken van de verouderde dweilen achterwege 
blijven.

De 35- en 50-modellen beschikken over verschillende 
capaciteiten en afmetingen voor elke toepassing - 
geschikt voor een snelle en grondige schoonmaak tot in 
het kleinste hoekje.

15WILLMOP 35

ONTDEK DE ANDERE MODELLEN UIT HET GAMMA

WILLCARRY LIGHT
Een servicewagen waar jouw WILLMOP 35 perfect 

op past. Met deze complete kit ben je zeker van 

een hoogwaardige en efficiënte schoonmaakbeurt.

Houdt je 
waterverbruik 
onder controle 

tijdens het 
gebruik.

Optimaliseert 
resources en 
werktijden.

Verbetert de 
productiviteit en 

vermindert het werk 
en de uitvaltijd van de 

gebruiker.

WAT IS
DE WILLMOP?
Een oplossing die jouw 

hoogste verwachtingen 

overstijgt.

Elimineert bacteriën, 
voorkomt de overdracht van 

ziekten en vermindert de 
symptomen van allergieën 

en astma.

WILLSTEP 35
Met de WILLSTEP 35 verplaats je 

jouw WILLMOP 35 gemakkelijk 

tussen de verschillende 

werkomgevingen, zonder dat 

trappen een probleem vormen.

WILLGO 
Een handig vervoersmiddel voor 

jouw WILLMOP 35. Zo heb je al jouw 

schoonmaakaccessoires altijd bij de hand.

BINNENKORT 
BESCHIKBAAR
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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

Willmop 35 S is de versie voor de Duitse markt.

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

TECHNISCHE GEGEVENS*

WILLMOP 50

Werkbreedte mm 500

Reservoircapaciteit l 5/7

Theoretische prestatie m²/h 2100

Werktijd h tot 90 min

Afmetingen borstel mm 2 x 250

Rpm borstel rpm 350

Borsteldruk kg 25

Vermogen borstelmotor W 2 x 200

Breedte zuigmond mm 600

Waterniveau mm H2O 890

Zuigmotor W 280

Spanning V 24

Totaal vermogen W 680

Willcharge, batterijlader A/h (V) 8 (240)

Willpower, batterij Ah/1 26 (Lithium-ion)

Afmetingen machine (lxbxh) mm 600x580x1180

Gewicht met batterij en water kg 35

35

350

3,3/3,5

1400

tot 70 min

2 x 175

350

18

2 x 100

380

890

250

24

450

5 (100-240)

13 (Lithium-ion)

490x465x1190

26


