
KASTEL MOP MINI

Więcej na www.kastell.pl 

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ
Uwolnisz czas na inne zadania.

WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ
Zyskasz wpływ na efektywność działań. 

SUCHA POSADZKA
Ograniczysz ryzyko poślizgnięcia.

POPRAWA HIGIENY
Zadbasz o lepszą eliminacje drobnoustrojów.

ERGONOMIA PRACY
Wyjątkowa zwrotność i łatwość w prowadzeniu.

OSZCZĘDNOŚĆ
Zużycie wody i produktów chemicznych 
masz pod kontrolą!



370 mm
360 mm

1115 m
m

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Więcej na www.kastell.pl Opieka nad 
wdrożeniem

Troska 
o naturę

Optymalizacja 
procesów

Innowacje

FUNKCJE MASZYNY: Szorowanie

WYMIARY MASZYNY: 370 (L) x  360 (W) x 1115 (H)  

SZEROKOŚĆ SPRZĄTANIA: 300 mm

SZEROKOŚĆ SSAWY: 300 mm

NAPIĘCIE: 36 V

WYDAJNOŚĆ PRACY:  500 m²/h

ILOŚĆ OBROTÓW SZCZOTKI: 180 RPM

NACISK SZCZOTKI:  13 kg

MOC SILNIKA SSĄCEGO: 1000W

ZBIORNIK CZYSTEJ WODY: 1,8 l

ZBIORNIK BRUDNEJ WODY: 3,6 l

POZIOM HAŁASU: < 68 db (A)

CAŁKOWITA MOC WYJŚCIOWA: 210W

WAGA BEZ BATERII: 12,5 kg

MOC ZNAMIONOWA SILNIKA SSĄCEGO: 560 W

CZAS PRACY NA JEDNUM ŁADOWANIU: do 90 min

CZAS ŁADOWANIA ( od 0 do 100%): ok 4 h

RODZAJE POWIERZCHNI:

KASTELLMOP MINI to innowacyjne urządzenie czyszcząco-
-myjące o kompaktowej konstrukcji, dzięki której zyskuje na 
zwrotności, zapewniając dużą wydajność i zwiększając jakość 
sprzątania. Wystarczy, że przed przystąpieniem do użytkowania 
maszyny usuniesz z posadzki luźne zabrudzenia lub przedmioty, 
które mogą zmniejszyć skuteczność zbierania mogące 
spowodować zatkanie systemu odprowadzania brudnej wody. 
Tak przygotowana posadzka jest gotowa do mycia.

   MOŻLIWOŚĆ OBSŁUGI NAWET JEDNA RĘKĄ

KASTELLMOP MINI stanowi idealne połączenie zwro-
tności, mobilności i elastyczności tradycyjnego mopa 
podłogowego z  wydajnością szorowarki, pozwalając 
użytkownikowi sprzątać do 500 m2/h.

   SPRZĄTANIE PRZY SAMYCH 
  ŚCIANACH I COKOŁACH

Sprzątanie podłogi w trudno dostępnych miejscach nie 
stanowi przeszkody dla urządzenia KASTELLMOP MINI. 
Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji oraz optymalnej 
wadze istnieje możliwość sterowania maszyną w zakresie 
360°. 

   ZWROTNOŚĆ W POŁĄCZENIU 
                   Z NIEWIELKIMI WYMIARAMI

KASTELLMOP MINI zaprojektowano tak, aby zajmował nie-
wiele miejsca, a także z łatwością dał się przenosić pomiędzy 
różnymi obiektami czy też piętrami tego samego budynku.

    WYSOKA JAKOŚĆ SPRZĄTANIA

KASTELLMOP MINI dzięki płynnej regulacji dozowania 
wody i detergentu, zapewni skuteczne mycie posadzki oraz 
jej codzienną konserwację.

   NOWOCZESNA TECHNOLOGIA 
  UŁATWIAJĄCA PRACĘ

Ergonomiczny i bardzo prosty w obsłudze panel sterujący, 
umieszczony w rękojeści, pozwala na intuicyjną obsługę 
urządzenia.

   OGRANICZENIE KONTAKTU 
  OPERATORA Z WODĄ

KASTELLMOP MINI zapewnia bezpieczną i higieniczną 
pracę, minimalizując kontakt z bakteriami oraz wirusami.


