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

LW46 Hybrid



STYRKOR
> Till 100% designad, utvecklad och tillverkad i Italien
> Batteri- och nätdrift för avbrottsfri användning
> Högeffektiva motorer för lång driftstid
> Lättmanövrerad med låg vikt 
> Löstagbara vattentankar på ramen
> Världens lägsta basprofil – 230 MM
> Överlägsen arbetskapacitet, 1500 m2/timme
> Suger perfekt i svängar tack vare lättglidande sugmunstycke 
> Snabbt byte av borste och sugmunstycke utan verktyg
> Maskinen är ihopfällbar för smidiga transporter
> Låg vikt och låg bullernivå

LW46 Hybrid  
Perfektion i varje detalj!

LW46 Hybrid   
Snabb och utmärkt rengöring

LW46 Hybrid 
dual core

Kombiskur och 
mattrengörare i samma  
högteknologiska maskin 

Standardutrustning:
>Uppgraderade motorer 
>Matt/golvborstar och 
munstycken

Golvkit

Mattkit



LW46 Hybrid
Perfect in every detail!

VERKTYGSFRITT UNDERHÅLL

Lättglidande sugmunstycke svänger i maskinen för grundlig och smidig 
rengöring. Munstycket kan tas bort utan verktyg och skrapan kan roteras för 
fyrsidig användning, vilket ger maximal kostnadsbesparing. Maskinen har en 
borste med hög hastighet (1200 RPM) i fronten. Borsten är dynamiskt 
balanserad och kan bytas ut på ett par sekunder, utan verktyg. Borsttrycket är 
ställbart.

LÖSTAGBARA TANKAR PÅ RAMEN

Den ljusblå lösningsbehållaren är utrustad med centilitermått. Den främre 
smutsvattentanken har flottörsystem och motorskyddsfilter. Alla filter är 
antiseptiskt behandlade för att eliminera bakterier, svamp och kvalster. 
Maskinen är vridbar för maximal flexibilitet vid manövrering. Det ger smidig 
åtkomst under bord och låga möbler och gör maskinen enkel att transportera. 

INBYGGD BATTERILADDARE

Maskinen är till 100 % hybriddriven och fungerar med batteri eller nätdrift 
med 15 meter lång kabel inbyggd kabel. Laddtiden efter full urladdning är 
reducerad till bara 3 timmar, jämfört med 12 timmar för GEL-batterier. Vid 
arbetsuppehåll kan batterierna laddas utan att först behöva tömmas. 

HÖGEFFEKTIVA MOTORER

Den högeffektiva vakuummotorn – 24 VCC- 360 W – är tillverkad av 
moderbolaget Rotafil i Padova, Italien och är mycket effektiv utan att 
kompromissa med prestanda. Den permanenta motorn med magnetborste 

– 24 VCC – 150 W – är också tillverkad av Rotafil. Båda motorerna är
specifikt utvecklade för den här maskinen. Maximal strömförbrukning är 
endast 300 W vid laddning och nätdrift.

NYA GENERATIONENS BATTERIER

De två cylindriska och förseglade 
AGM-batterierna är tillverkade av 
Optima U.S.A. Denna nya 
teknologi tillåter mycket längre 
driftstid med bibehållen kapacitet 
och prestanda. Laddtiden är 
betydligt kortare, batteriet tillåter 
dubbelt så många uppladdningar 
som GEL-batterier och kan 
delladdas så ofta du vill utan att 
behöva tömmas. Tål vibrationer, 
stötar och temperaturväxlingar. 
Godkända för flygtransport.

LADDSTATUS EFTER 40 MINUTERS DRIFT

LIVSCYKEL VS URLADDNING FÖR OPTIMA BATTERIER 

URLADDNINGSCYKEL 50% AV KAPACITET 



TEKNISKA DATA LW46 Hybrid    LW46 Electric
Volt (V/hz) 100-240 / 50-60 220-240 / 50-60
Inbyggd laddare 24VDC-10A /
Effekt 540 900
Kabellängd m (fot) 15 (50) 15 (50)
Vakuummotor Rotafil (W) 360 600
Vattenlyft mm/H2O (tum/H2O) 1250 (49.2) 1800 (71)
Luftvolym l/sek (CFM) 35 (74) 40 (85)

Vattendosering
Borstmotor Rotafil (W)

Pump Pump
150 300

Borstar D/L mm(tum) 80 / 460 (3.2/18.1) 80 / 460 (3.2/18.1)
Varvtal borste (RPM) 1200 1200
Sugblad mm (tum) 520 (20.47) 520 (20.47)
Vattentank l (gal) 10 (2.95) 10 (2.95)
Smutsvattentank l (gal) 13 (3.85) 13 (3.85)
Arbetstid per full tank (min) 30 30
Ytkapacitet m2/tim (sqft/h) 1500 (16,000) 1300 (14,000)
Arbetskapacitet vid full laddning (h) 1:30 Unlimited
Uppladdningstid (h) 3 /
Höjd mm (tum) 230 (9) 230 (9)
Ljudnivå db (A) 69 69
Totalvikt kg (lb) 60,4 (133) 43 (95)
IP-klass IPX 4 IPX 4

TYPGODKÄNNANDE:

ROLLERS
LW46 Hybrid har inga begränsningar 
när det kommer till felfri rengöring av 
hårda ytor såsom marmor, trä, 
keramik, klinkers, kakel etc. 
Borsttrycket är ställbart. Ett stort urval 
av borstar och rondeller finns 
tillgängliga för att hantera både svåra 
och känsliga rengöringsarbeten.

RENGÖRINGSMEDEL
Lindhaus har utvecklat flera effektiva 
och helt skumfria koncentrerade 
rengöringsmedel:
Neutrolux: Golv/allrengöring, neutralt, 
polerande med lätt doft för keramik, 
marmor, trä etc.
Actiplus: Fettlösande universalrengöring 
för golv. 
Actistrong: Vårt mest aggressiva 
avfettningsmedel.

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

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
LW46 Hybrid kan användas på alla typer av hårda golvytor i utrymmen från 200 
till 2000 m2. Den kan användas i alla tänkbara lokaler – till exempel bilsalonger, 
kykor, museum, gymnastikhallar, skolor, daghem, sjukhus, flygplatser, 
tågstationer, butiker, shoppingcenter, restauranger, industrilokaler, simhallar och 
mycket mer. 

DISTRIBUTÖR/ÅTERFÖRSÄLJARE

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




