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Bezprzewodowy, wielofunkcyjny odkurzacz 
kolumnowy do czyszczenia wykładzin 
tekstylnych oraz podłóg twardych

ATUTY
• Idealny do powierzchni mieszanych: dywan – 

podłoga twarda
• Lekki, cichy i super poręczny
• Opatentowana, uniwersalna szczotka do 

podłóg i dywanów
• Silnik cyfrowy Rotafil
• 3 prędkości/wydajności pracy
• Bateria litowo-jonowa 36V-6Ah
• Akcesoria dodatkowe na wyposażeniu
• Błyskawiczna zmiana funkcji:
• Wykładziny na podłogi twarde i odwrotnie

Idealny dla wszystkich środowisk!



L-ion

LB3+M38

LB3+M30

SILNIK CYFROWY ROTAFIL
Ten nowy, cyfrowy silnik bezszczotkowy jest wynikiem długich prac 
konstrukcyjnych, prowadzonych równolegle z rozwojem pozostałych 
elementów. Wynik pod względem wielkości, wagi (tylko 450 g), osiągi i hałas 
są naprawdę wyjątkowe w porównaniu z najlepszymi obecnie dostępnymi 
na rynku silnikami bezszczotkowymi. Udało nam się zmniejszyć zużycie 
energii o około 50% przy tej samej wydajności w porównaniu z doskonałymi 
silnikami szczotkowymi Rotafil, co pozwoliło na pracę maszyny przez 60 
minut przy ciągłej pracy. Opracowaliśmy również funkcję “turbo” na każdej 
prędkości, dzięki czemu mamy 40 sekund super ssania w razie potrzeby.

DOKŁADNE CZYSZCZENIE MATERACY
LB3 Digital Pro posiada zestaw materacowy (opcjonalnie). 
Składa się on ze szczotki z miękkim włosiem i szarej osłony 
wałka do zamocowania na szczotce M30e. Dzięki 4000 
obrotom na minutę wałek wytwarza drgania w materacu, 
które wraz ze szczotkowaniem i silnym ssaniem zapewniają 
skuteczne, głębokie czyszczenie. Duże sieci hoteli 
5-gwiazdkowych certyfikowały system sanitarny Lindhaus dla 
“Clean Rooms” (pokoje aseptyczne dla osób z alergią).

CZYSZCZENIE NA SUCHO
System DCS może być zainstalowany w krótkim czasie i bez narzędzi 
do przekształcenia M30e w urządzenie do czyszczenia dywanów na 
sucho. Sanityzacja materaca odbywa się w ten sam sposób, ale przy 
użyciu miękkiej szczotki i specjalnego pokrowca Do konserwacji 
powierzchni tekstylnych dostępne są ekologiczne środki czyszczące 
Lindhaus.

DODATKOWE AKCESORIA
LB3 Digital Pro ma w zestawie wiele wyjątkowych akcesoriów: 
teleskopowe rury z obrotową ssawką i uchwytem, obrotową szczotkę - 
wszystko to mocowane na korpusie odkurzacza. 
Dostępnych jest również wiele innych opcjonalnych akcesoriów 
ułatwiających oraz przyspieszających pracę.

BEZPRZEWODOWA TURBOSZCZOTKA
W końcu brak kabla pozwala na swobodne poruszanie się bez konieczności 
ciągłego cofania się, co podwaja wydajność pracy. Mocny, cichy i bardzo 
poręczny, standardowo wyposażony jest w sprawdzoną, opatentowaną 
szczotkę uniwersalną Lindhaus M29R. Ssanie jest idealne pod każdym 
kątem, a umieszone w środku włosie jest samoczyszczące. W przypadku 
delikatnych podłóg dostępna jest również  podstawa z naturalnego filcu 
(opcjonalnie), którą można przymocować do samej szczotki. 
Maszyna w pozycji pionowej blokuje  się i stoi nieruchomo, dzięki czemu jej 
użytkowanie i transport są jeszcze bardziej komfortowe.

ROZWIĄZANIE DO CZYSZCZENIA DYWANÓW NA KAŻDĄ 
POTRZEBĘ
Dzięki szybkozłączu można w ciągu kilku sekund przełączyć się z funkcji 
szczotki na profesjonalny odkurzacz z dwoma silnikami. Szczotki elektryczne 
M30e – M38e mają również napięcie 36V. Wyposażone są w 4 koła, regulację 
wysokości i elektroniczną kontrolę przeciążenia, aby idealnie dopasować się do 
każdego rodzaju dywanu i wykładziny. Dzięki szczotce walcowej ze specjalnie 
ukształtowanym włosiem, która obraca się z prędkością 4000 obrotów na 
minutę i silnemu ssaniu, LB3 Digital Pro jest w stanie usuwać i odkurzać głęboko 
osadzony kurz i zanieczyszczenia, aby zapewnić zdrowsze i czystsze środowisko.
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DYSTRYBUTOR

MIKRONA>

Firma Lindhaus srl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

EFEKTYWNOŚĆ FILTRACJI

Testy skuteczności filtrowania, 
przeprowadzone na odkurzaczach 
Lindhaus przez niezależne laboratorium 
SLG (Niemcy) pokazują rezultaty 
zaawansowanej technologii.

TEST Z FILTERM HEPA H11 (99,96%)

DANE  TECHINCZNE LB3 Digital Pro
Szerokość użytkowa pracy (mm)
Wydajność (m2/h)
Pojemność worka filtracyjnego (3-warstwowy worek z mikrofibry - lt.)
Kompletny zestaw akcesoriów w zestawie
Napięcie (V)
Moc silnika bezszczotkowego Rotafil o wysokiej wydajności (W)
Podciśnienie  Min. Śr. Maks. moc (mm/H2O)
Przepływ powietrza Min. Śr. Maks. moc (lt./sec.)
Filtr HEPA H11 a 0,3 µ (standard)
Filtr HEPA H13 a 0,3 µ (opcjonalnie)
Akumulator
Czas pracy Min. Śr. Maks. moc (min.) 
Czas ładowania akumulatora (min.)
Kontrola akumulatora za pomocą wskaźnika poziomu naładowania
Elektroniczna kontrola przeciążenia
Pełny worek/temperatura
Natężęnie hałasu Min. Śr. Maks. moc db(A)
Waga całkowita (Kg)
Wymiary LxPxH (mm)
Turboszczotka (opcjonalnie)
Moc silnika (W)
Szerokość ssania (mm)
Prędkość obrotowa wałka szczotkowego (obroty/min.)
Napędowy pasek zębaty
Elektroniczna kontrola przeciążenia i prędkości
Ciężar (kg)

290
460

3
Standard

36 DC
340

1300-1540-1560
29-34-40

99,96%
99,97%

41V DC - 4A
60 - 50 - 40

90
Standard
Standard

Automatyczne wyłączanie
62-63-65

5 (z baterią)
290 x 180 x 1230 

M38e 36V
120

380/350
4000

Standard
Standard

2,6

M30e 36V
120

300/270
4000

Standard
Standard

2,4
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