
Compact en sterk 
De Easy Pro Mop is compact en laat zich gemakkelijk vervoeren, zelfs in kleinere 

vervoersmiddelen zoals een personenauto. Het RVS stalen chassis met een werkbreedte van 

410 mm zorgt voor een smalle maar sterke basis. Dankzij zijn kogelgewricht is het eenvoudig 

om onder obstakels zoals meubilair en werkbanken te reinigen.

De schoonwatertank van 3 liter gecombineerd met zijn waterbesparende ‘eco’ functie zorgt 

ervoor dat de Easy pro Mop een oppervlakte van ca. 100 m2 kan reinigen. De 13 Ah 

lithium-ion batterij van 36 volt is goed voor een werktijd van ca. 1 uur.

Multifunctioneel 
Door het wisselen tussen borstels of padhouders is deze machine multifunctioneel inzetbaar 

en kan hij meer dan alleen schrobben en water opnemen. Dankzij de he�bare zuigmond kunt 

u eventueel de vloer eerst 'inzetten' om de eventuele chemie zijn werk te laten doen.

Ontdek de Easy Pro Mop 
Deze kleine, compacte schrobzuigmachine is ideaal voor kleine ruimten waar snel en 
effectief gereinigd moet worden. Zeer wendbaar en eenvoudig in gebruik reinigt de 
Easy Pro Mop alle harde, waterbestendige vloeren.
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Technische gegevens
Easy Pro Mop Inbegrepen bij Easy Pro Mop

Werkbreedte 41 cm

Batterijcapaciteit V 13Ah lithium-ion 

Inhoud schoonwatertank 3 liter

Inhoud vuilwatertank 5 liter

Borstel toerental 210 t/min

Borsteldruk 22 kg

Zuigkracht 36W/300W

Aantal borstels 2 stuk

Easy Pro MopSpecificaties

Easy Pro Mop, geleverd inclusief: 1 stuk

2 borstels, accu, lader en vulsysteem 1 stuk

Accessoires

Borstel PPL 8” 1 stuk

Padhouder 8" 1 stuk

Acculader 36V 1 stuk

 Accu 36V 1 stuk

Onderdelen

AantalEasy Pro Mop

80112137 

80109577 

80107581 

80109153 

80109157 

Slang vuilwatertank 1 stuk

Tankrubber 1 stuk

Set Linatex zuigrubbers 1 stuk

Pads

80109379 

80109174 

80109158 

Pads rood 8" doos a 5 stuks 1 stuk

Pads blauw 8" doos a 5 stuks 1 stuk

Pads bruin 8" doos a 5 stuks 1 stuk
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