
P R O F E S S I O N A L  L I N E

LW30-38pro



STYRKOR
>Låg vikt, 10,2 – 10,6 kg
>Effektiv styrvikt endast 1,3 kg
>Världens lägsta basprofil, 14 cm!
>Mattrengöring (LW30pro)
>Insprutning/extraktion
>Fönsterrengörare
>Minimal förbrukning av vatten och rengöringsmedel

VÄRLDENS LÄGSTA BASPROFIL
Bashöjden är bara 14 cm och ger lätt 
åtkomst under låga möbler. 

Hög lutningsgrad på konstruktionen 
ger perfekt arbetsvinkel för åtkomst 
under bord.

LÅG OPERATÖRSVIKT
Borstmotorn är placerad i basen och 
den högeffektiva vakuummotorn 
sitter i rotationsaxeln på vertikalt 
monterade överdelen. Det ger en 
styrvikt på bara 1,3 kg.

GOLVRENGÖRING
Lindhaus LW30-38pro är den perfekta 
maskinen för rengöring av hårda 
golvytor. Dess mångsidighet och låga 
profil och smidiga form gör den lätt att 
använda med glänsande resultat. 
Golvet håller sig torrt under 
rengöringen och ytorna kan tas i bruk 
direkt. Sugmunstycke och borstar kan 
lätt tas bort utan verktyg för snabb 
rengöring efter användningen.

LW30pro - LW38pro

LW30pro - LW38pro   
Rengör och torkar på nolltid!

Avancerad och 
innovativ kombimaskin 
med multifunktion

Hårt jobb, lång torktid och 
ineffektiv rengöring?

Nej tack. LW30/38pro är 
lösningen.



LÅNG RENGÖRINGSSCYKEL
Behållaren för renvatten och lösningsmedel rymmer 2,6 liter, vilket ger hela nio 
minuters rengöring per tank. De fyra repfria gummihjulen och inställbart 
borsttryck gör att maskinen kan användas på både polerade och ojämna ytor.

INTEGRERADE BEHÅLLARE
Tankar för både renvatten och smutsvatten är integrerade i en enda 
behållare. Med en enkel rörelse lösgör du tanken, tömmer ut det smutsiga 
vattnet och fyller på med vanligt kranvatten och rengöringsmedel.

ENKEL DOSERING
Locket är också ett mått för rengöringsmedel. Endast 1% av Lindhaus egna 
rengöringsmedel behöver blandas i för grundlig rengöring, vilket håller 
miljöpåverkan till ett minimum. LW Pro förbrukar endast en tiondel så 
mycket vatten och rengöringsmedel som andra tillgängliga 
rengöringssystem på marknaden idag.

ELEKTRONISK KONTROLL
En sofistikerad elektrisk kontrollenhet medger gradvis start av 
borstmotorn och håller hastigheten till 1800 varv i minuten. Den 
kontrollerar också överbelastning och indikerar med två lampor, samt ger 
korrekt borsttryck som också är ställbart via reglage som visas på bilden.

LÄTTA BORSTBYTEN
Borsten kan bytas utan verktyg på bara några sekunder. Bara öppna 
sidoupphängningen och ta bort borsten underifrån.

SNABB KOPPLING
På baksidan av maskinen finns snabbkoppling för insprutning/extraktion. 

MÖBEL- OCH FÖNSTERRENGÖRING
Med ergonomiskt designade tillbehör kan du djuprengöra textilier såsom 
bilsäten, soffor och stolar. Det finns också ett fönsterrengöringskit som även är 
utmärkt för att rengöra trappor och svåråtkomliga utrymmen. (Båda är tillval)

RENGÖR MATTOR
När LW30pro är utrustad med mattmunstycker, mjuk borste och 
textilrengöringsmedel blir den perfekt för mattrengöring.

TOTALT SKYDD
Maskinen är utrustad med skydd och fyra sidohjul av mjukt gummi. Detta 
förhindrar skador på möbler och låter dig rengöra intill väggar utan att göra 
repor och skrapmärken.

LÄTTMANÖVRERAD
Maskinen går smidigt och lätt på sina fyra gummihjul. Borsten hålls ständigt våt 
med hjälp av injektorer. Det finns flera olika typer av borstar för olika ytor och 
rengöringsbehov. Uppsugningsförmågan är perfekt i båda riktningar tack vare 
dubbla samverkande sugmunstycken. Suger både framåt och bakåt.

LÄTT ATT TRANSPORTERA
De fyra gummihjulen och möjligheten att fälla maskinen gör den lätt att flytta. 
Den extremt låga vikten och de bekväma handtagen gör den lätt att bära i 
trappor och lyfta in i fordon.



HEADQUARTERS › LINDHAUS SRL 
Via Belgio, 22 Z.I. 35127 › Padova, ITALY
tel. +39 049 8700307 › fax +39 049 8700605 
vacuum@lindhaus.it › www.lindhaus.it

LINDHAUS USA
Minneapolis › Minnesota USA
info@lindhaus.com › www.lindhaus.com

Lindhaus srl reserverar sig för rätten att utan förbehåll göra eventuella produktmodifieringar. 

Effekt (W) 1100  1100

Vattenlyft mm/H2O (tum/ H2O) 2000 (78.7)  2000 (78.7)

Luftvolym l/sek (CFM) 46 (95.5) 46 (95.5)

Borstmotor (W) 250  250

Borsthastighet (g/min) 1800 1800

Elektronisk överbelastningskontroll Standard Standard

Cylinderborste D/L mm (tum) 72 /255 (2.8/10) 72/335 (2.8/13.2)

Uppsugningsomfång mm (tum) 280 (11) 358 (14)

Kapacitet rengöringsmedel (l) 2,6 2,6

Kapacitet smutsvatten (l) 2,6 2,6

Arbetskapacitet m2/tim (sqft/tim) 250 (2600) 320 (3400)

Vattendosering Pump Pump

Arbetstid per tank (min) 9  9

Bashöjd mm (tum) 140 (5.5) 140 (5.5)

Vikt kg (lb) 10,2 (22.5) 10,6 (23.3)

Arbetsvikt kg (lb) 1,3 (2.8) 1,3 (2.8)

Kabellängd m (ft) 10 (41) 10 (41)

Ljudnivå db (A) 74 74

IP-klass IPX 4  IPX 4 

TYPGODKÄNNANDE:

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
LW30-LW38pro kan användas på alla typer av hårda golv från 50 till 500 kvadratmeter. 
Ett urval av miljöer visar vi här bredvid. Restauranger, hotell, butiker, kontor, bagerier, 
slakterier, skolor, operationssalar, skönhetssalonger.

FUNKTIONER
Alla maskinens funktioner sitter på skaftet och kan styras oberoende av 
varandra med en knapptryckning.

RENGÖRINGSMEDEL
Lindhaus har utvecklat en serie helt skumfria koncentrerade rengöringsmedel 
för LW30-38pro:
Neutrolux: Neutral, polerande och lätt doftande golv/allrengöring.
Actiplus: Fettlösande universalrengöring
Textile: Lätt doftande lösning för möbler och textilier

BORSTAR
LW30-38pro har inga begränsningar när det gäller perfekt rengöring av hårda 
ytor såsom marmor, trä, keramik, kakel och klinkers.
Borsttrycket är ställbart. Ett stort urval av borstar och rondeller finns tillgängliga 
för att lösa alla jobb, finkänsliga likväl som besvärliga.

DISTRIBUTÖR/ÅTERFÖRSÄLJARE

TEKNISKA DATA               LW30pro         LW38pro




