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LB4 L-ion Digital Pro
Superleggera
Superlekki, wielofunkcyjny odkurzacz plecakowy 
do podłóg twardych i dywanów
MOCNE STRONY
• Idealny do pracy w trudno dostępnych miejscach: kina, teatry, 

pociągi, samoloty, łodzie, autobusy, schody itp.
• Silnik cyfrowy marki Rotafil
• System filtrujący na 6 poziomach
• Bateria litowo-jonowa 36V-6Ah zapewniająca dużą swobodę
• Superlekki: 3,8 kg z akumulatorem w zestawie
• Ergonomiczny uchwyt i aluminiowa rura teleskopowa
• Opatentowana szczotka Lindhaus M28R do podłóg twardych i 

dywanów
• Funkcja nadmuchu
• Wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania
• Funkcja odkurzacza na kółkach  (opcjonalna)
SUPERLEKKI ODKURZACZ PLECAKOWY
Maszyna ta została przebadana w najdrobniejszych szczegółach, aby uzyskać 
wysoką wydajność, dużą pojemność worka filtracyjnego, filtrację na najwyższym 
poziomie przy bardzo małych rozmiarach i wadze. LB4 to “najlżejszy na świecie” 
odkurzacz plecakowy. Ta wyraźna zaleta w połączeniu z komfortem oferowanym 
przez wyściełane i oddychające szelki oraz w pełni regulowane i wyściełane 
paski pozwalają na wielogodzinne użytkowanie bez zmęczenia operatora.
STANDARDOWE AKCESORIA
Zestaw dmuchawy, elastyczna dwumetrowa rura z ssawką i rękojeścią, lancą i 
obrotową szczotką, dyszą z włosia, teleskopową rurą aluminiową, opatentowaną 
szczotką uniwersalną Lindhaus M28R. Szczotka do usuwania dużych 
zanieczyszczeń P30 jest opcjonalna (idealna do popcornu).
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MULTIFUNKCJONALNY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
Funkcja ON/OFF, 3-stopniowa regulacja prędkości, kontrolka zapełnienia 
worka, kontrolka przekroczenia temperatury silnika, poziomu naładowania 
akumulatora.
Pilot posiada “męskie” metalowe złącze przykręcone do złącza “żeńskiego” 
w urządzeniu. Pilot zdalnego sterowania można łatwo zdemontować, aby 
używać odkurzacza z wykorzystaniem kółek jezdnych (opcja). 
Odkurzacz moze pracować również bez zdalnego sterowania, ponieważ 
wszystkie funkcje są w nim zdublowane.

ŁATWA TRANSFORMACJA W ODKURZACZ NA WÓZKU
LB4 jest maszyną wielofunkcyjną, dzięki swojej zwężonej formie i 
kompaktowym wymiarom doskonale nadaje się do przekształcenia w 
odkurzacz na kółkach. Wystarczy zdjąć zestaw paska (4 śruby) i przykręcić 
4 koła (opcjonalnie). Maszyna obraca się sama i podąża dokładnie w 
pożądanym przez operatora kierunku bez żadnego oporu.  Na obudowie 
maszyny znajduje się wygodny uchwyt, który umożliwia jej transport i 
ustawienie w pozycji pionowej.

IDEALNY DO KAŻDEJ PODŁOGI
Mocny, cichy i super poręczny, standardowo wyposażony w opatentowaną, 
uniwersalną szczotkę Lindhaus M28R. 
Ssanie jest idealne pod kątem 360 stopni, włosie zamontowane w środku 
jest samoczyszczące. Do delikatnych podłóg dostępna jest również szczotka 
z naturalnym filcem (opcjonalnie).

NADMUCH
Dzięki specjalnemu zestawowi (w ofercie), który pozwala na wydmuchiwanie 
powietrza z silnika, można również wykorzystać dużą siłę ssania. 
Używając jednej rury ssącej i jednej wylotowej, maszyna może jednocześnie 
dmuchać i zasysać powietrze.

SILNIK CYFROWY ROTAFIL
Ten nowy, bezszczotkowy silnik cyfrowy jest rezultatem długich prac 
rozwojowych; rezultat w zakresie rozmiaru, wagi (tylko 450g) wydajności 
i hałasu jest wyjątkowy: udało nam się zmniejszyć zużycie prądu o 50% 
przy tej samej wydajności w porównaniu z doskonałym już silnikiem Rotafil 
zamontowanym w LB4 L-ion; pozwala to na ciągłą pracę maszyny przez 60 
min. Opracowaliśmy również funkcję “turbo” na każdej prędkości, dzięki 
czemu, w razie potrzeby, mamy 40 sekund “super ssania”.

BATERIE LITOWO-JONOWE LINDHAUS
Lindhaus, po latach testowania, stworzył specjalne akumulatory litowo-
jonowe do profesjonalnych zastosowań. Wydajność jest niezwykle 
wysoka: 36V-6Ah i pozwala na pracę przez  60 min. Wymiana jest 
bardzo szybka i nie wymaga narzędzi, co pozwala na pracę z drugim 
akumulatorem (opcjonalnie). Pełne naładowanie jest bardzo szybkie: 
jedynie 90 min. Akumulatory są przeznaczone do profesjonalnego 
użytkowania i mają żywotność 800 cyki ładowania.
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DYSTYBUTOR

WYDAJNOŚĆ FILTRACJI
System filtrujący posiada 6 poziomóv z filtrem 
końcowym Hepa H11 i gwarantuje 99,96% 
wydajności filtracji sieciowej przy 0,3 mikrona. 
Standardowo dostarczamy również siatkę 
z mikrofiltrem, dzięki czemu można używać 
maszyny nawet bez filtra Hepa.

BADANIE Z UŻYCIEM MIKROFILTRA I WĘGLA AKTYWNEGO (99,91%)
BADANIE Z UŻYCIEM MIKROFILTRA HEPA H11 (99,96%) MIKRONA>

Firma Lindhaus Srl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez uprzedzenia.

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

CERTYFIKATY:

DANE TECHNICZNE LB4 Digital Pro
Szerokość użytkowa - ssanie (mm)
Szerokość użytkowa - szczotkowanie (mm)
Pojemność worka filtracyjnego (3 warstwy worka z mikrofibry - lt.)
Kompletny zestaw akcesoriów w ofercie
Napięcie (V) 
Moc silnika (W)
Podciśnienie Min. Śr. Max. moc (mm/H2O)
Przepływ powietrza Min. Śr. Max. moc (lt./sek)
Filtr Hepa H11 (standardowy) 
Filtr Hepa H13 (opcjonalnie)
Mikrofiltr  wylotowy powietrza 3M Filtrete
Ładowarka do akumulatorów
Czas pracy Min. Śr. Max. moc (min.)   
Czas ładowania akumulatora (min)
Kontrola akumulatora za pomocą wskaźnika poziomu naładowania
Elektroniczna kontrola przeciążenia
Pełny worek/temperatura
Hałas Min. Śr. Max. moc db(A)
Waga całkowita (Kg)  
Wymiary (mm)  

280
280
4,5

Standard
36 DC

340
1300-1540-1560

29-34-40
99,96% przy 0,3 µ
99,97% przy 0,3 µ

Opcjonalnie
41V DC - 4A
60 - 50 - 40

90
Standard
Standard

Automatyczne wyłączenie
62-63-65

3,8 (z akumulatorem)
235 x 200 x 495
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Ul. prof. Z.Szafrana 11c/7 - 65-516 Zielona Góra
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