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LW30 L-ion

MADE IN ITALY

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



 

LW30 eco FORCE
LW38 eco FORCE

LW30
L-ion

Zaawansowane Innowacyjne 
Wielozadaniowe Szorowarki 

Podłogowe

Czyszczenie i suszenie w rekordowym czasie

ZALETY
› Niska masa: 10,2 - 10,6 kg 
› Niska waga modułu pionowego. Obciążenie dla operatora 
   tylko 1,3 Kg
› Najniższy na świecie profil maszyny - 14 cm
› Funkcja prania dywanów (LW30 eco FORCE)
› Funkcja czyszczenia ekstrakcyjnego
› Zestaw do mycia okien
› Minimalny pobór wody i środków czyszczących

LW30 L-ion
› Waga tylko 11,4 Kg
› Wymienna bateria litowo-jonowa (36V - 6Ah)
› Czas ciągłej pracy 20 min. - Czas ładowania 90 min.
› Wysoka funkcjonalność i praktyczność

NAJNIŻSZY NA ŚWIECIE MODUŁ 
SZORUJĄCY
Wysokość modułu tylko 14 cm 

Ciężka praca, długi czas schnięcia 
i nieefektywne sprzątanie?
 
NIE! WYBIERZ: LW30-38eF

MYCIE PODŁÓG
Lindhaus LW30-38 eco FORCE 
to idealna maszyna do mycia 
wodoodpornych podłóg od 
najtwardszych do najbardziej 
delikatnych. Jej wszechstronność wraz 
z ultra niskim modułem szorującym 
sprawia, że bez większego wysiłku 
osiągniesz rewelacyjny efekt . Podłoga 
pozostanie idealnie sucha pozwalając 
na natychmiastowe użytkowanie 
wyczyszczonej powierzchni. Elementy 
czyszczące, ssawy, wałek, można łatwo 
wyjąć bez narzędzi celem szybkiego 
spłukania po użyciu.

pozwalająca na łatwy dostęp pod 
np. zabudową. Możliwość wyjątkowo 
niskiego nachylenia pionowego 
korpusu ssącego (65cm) pozwala na 
pełny dostęp do podłóg pod stołami.

NISKA WAGA RĄCZKI
Silnik szczotki znajduje się  w 
podstawie a wysokowydajna turbina  
ssąca umieszczona jest nisko na osi 
obrotu pionowego korpusu, dzięki 
czemu użytkownika obciąża masa tylko 
1,3 kg przy pełnym zbiorniku.



DŁUGI CYKL PRACY
Zbiornik wody ma pojemność 2,6 litra co pozwala na 9 minut nieprzerwanej pracy. 
Cztery nie brudzące koła gumowe i szczotka o regulowanym nacisku pozwala na  
podłogach  polerowanych  i  tych z  wyraźną  fakturą.

ZINTEGROWANE ZBIORNIKI
Pojemniki na czystą i brudną wodę są zintegrowane w jednym zbiorniku.
Prostym ruchem wyjmiesz zbiornik, opróżnisz z brudnej wody, uzupełnisz wodą z 
kranu oraz roztworem czyszczącym.

DOZOWANIE DETERGENTU
Zakrętka zbiornika jest równocześnie dozownikiem dla środków czyszczących.
Potrzebujesz tylko 1% detergentu Lindhaus do dokładnego czyszczenia. Wpływ 
na środowisko jest ograniczony do minimum. LW eco FORCE zużywa 10 razy mniej 
wody i środków czyszczących niż jakikolwiek ręczny lub mechaniczny system 
myjący dostępny obecnie na rynku.

ELEKTRONICZNA KONTROLA
Zaawansowane elektroniczne sterowanie pozwala na kontrolowane, stopniowe 
uruchamianie silnika szczotki i stabilnie utrzymuje 1500 obr/min. Kontroluje 
przeciążenia sygnalizując je na panelu i zapewnia prawidłowy nacisk szczotki, 
który można ustawiać za pomocą pokrętła wskazanego na zdjęciu.

ŁATWA WYMIANA SZCZOTKI
Szczotka może być wymieniona bez jakichkolwiek narzędzi i wyjęta w kilka sekund. 
Wystarczy po prostu odpiąć boczną zawleczkę i wyjąć szczotkę spod spodu. 

SZYBKIE PODŁĄCZENIE
Z tyłu maszyny znajduje się szybkie złącze do podpięcia funkcji prania 
ekstrakcyjnego. Dolny uchwyt przewodu zlokalizowany jest na rączce 
transportowej. 

CZYSZCZENIE DYWANÓW I CHODNIKÓW
Gdy LW30  jest wyposażony w opcjonalną ssawkę dywanową, szczotkę o miękkim
włosiu i detergent do tkanin, staje się doskonałym urządzeniem do czyszczenia
dywanów o niskim włosiu (tekstylne wykładziny obiektowe). 

CZYSZCZENIE TAPICERKI I OKIEN
Dzięki ergonomicznie zaprojektowanym akcesoriom: ssawkom i miękkim 
szczotkom, możliwe jest dokładne czyszczenie tkanin, takich jak fotele  
samochodowe, sofy i krzesła. Dostępny jest również zestaw do mycia szyb, który 
doskonale nadaje się również do czyszczenia schodów i trudno dostępnych miejsc. 
(oba zestawy są opcjonalne).

CAŁKOWITA OCHRONA
Maszyna została wyposażona w przedni zderzak z miękkiej gumy i 4 gumowe rolki 
boczne. Zapobiega to uszkodzeniu mebli i pozwala czyścić powierzchnie blisko 
ścian z obu stron bez pozostawiania śladów.

ŁATWE MANEWROWANIE
Maszyna porusza się gładko i łatwo na 4 gumowych kołach. Szczotka jest 
równomiernie zwilżana przez zestaw dysz natryskowych. Dostępnych jest kilka 
rodzajów szczotek dedykowanych do różnych typów podłóg i potrzeb czyszczenia. 
Odsysanie jest idealne w obu kierunkach pracy dzięki dwom zestawom ssawek 
pracujących jednocześnie. 

ŁATWOŚĆ TRANSPORTU
Cztery gumowe kółka i możliwość przechylenia maszyny pozwalają z łatwością 
ją przenosić. Wyjątkowo niska waga i wygodne uchwyty ułatwiają podnoszenie, 
przenoszenie oraz załadunek do np. auta.
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 DANE TECHNICZNE LW30 eF LW38 eF LW30 L-ion

Moc (W)
Siła ssąca (mm/H2O)
Strumień pow. (CFM)
Silnik szczotki (W)
Obroty  szczotki (rpm)
Elekt. czujnik przeciążenia
Szczotka walcowa D/L (mm)
Szerokość ssąca (mm)
Zbiornik roztworu (l.)
Zbiornik odbiorczy (l.)
Wydajność pracy (m2/h)
Dozowanie wody
Czas pracy na zbiorniku (min.)
Wysokość modułu (mm)
Waga (kg)
Waga rączki (kg)
Długość przewodu (m.)
Głośność db(A)
Poziom zabezpieczenia

APPROVALS:

SPRZEDAWCA

ZASTOSOWANIE
LW30-LW38 może pracować na podłodze dowolnego rodzaju na powierzchni 
od 50 do 500 m2. W broszurze pokazujemy tylko kilka przykładowych 
aplikacji: restauracje, sklepy, hotele, biura, piekarnie, sklepy mięsne, kuchnie 
restauracyjne, szkoły, gabinety, salony urody.

FUNKCJONALNOŚĆ
Wszystkie funkcje pracy maszyny umieszczone są na rączce i uruchamia się je za 
pomocą naciśnięcia palcem.
ŚRODKI CZYSZCZĄCE
Firma Lindhaus opracowała linię skoncentrowanych preparatów całkowicie 
pozbawionych piany do użycia z LW30-38 eco FORCE:
Neutrolux: neutralny, samopolerujący i lekko pachnący środek do czyszczenia i 
konserwacji podłóg.
Actiplus: uniwersalny środek do podłóg.
Textile: lekko pachnący detergent do tekstyliów i tapicerki
SZCZOTKI
LW30-38 eco FORCE nie ma ograniczeń w stosowaniu do mycia podłóg z 
marmuru, drewna, ceramiki, żywicy, kwarcu ect.
Nacisk szczotki jest regulowany. Dostępny jest szeroki wybór szczotek i padów 
ściernych dedykowanych do różnych rodzajów powierzchni, od delikatnych po 
bardzo trudne.

Firma Lindhaus srl zastrzega mozliwosc dokonywania zmian bez uprzedzenia.
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