
LW 38 Pro

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



LW 38 Pro

Napreden,
inova�ven, večopravilen

› Opere, poriba in za seboj tla tudi posuši
› Očis� tudi težko dostopna mesta, saj je višina glave le 14cm
› Majhna poraba čis�l in vode
› Tudi za čiščenje preprog
› Čiščenje stekel (opcijsko)
› Ekstrakcija (opcijsko)

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

Čis� in posuši v rekordnem času!

NIZKA ČISTILNA GLAVA
Višina glave je samo 14cm in omogoča 
čiščenje pod nizkim pohištvom. Z naklonom 
do 160˚ lahko čis�mo tudi pod mizami.

LAHEK ZA DELO
Z nizko nameščenima motorjema v podnožju
in polnim rezervoarjem je teža na ročaju 
samo 1.3kg, tako, da tudi večurno delo ni 
utrujajoče.

ČIŠČENJE TAL
Lindhaus LW 38 Pro je popoln stroj za čiščenje
trdih tal od grobih do delikatnih talnih oblog.
Njegova uporabnost, skupaj z nizko čis�lno 
glavo in izoblikovanim pokončnim telesom 
vam garan�ra dobre rezultate čiščenja. Tla so
po čiščenju suha in takoj pohodna. Ščetke in 
gumice lahko zelo hitro očis�te ali zamenjate.Ne, hvala.

LW38 je rešitev!

Težko delo, dolgi časi
sušenja in neučinkovito
čiščenje?
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1   ČAS ČIŠČENJA
Pri čiščenju s kabelskim strojem niste časovno omejeni, kot pri baterijskih 
različicah. Rezervoar za vodo drži 2.6 litra, kar omogoča čiščenje 9 minut 
neprekinjeno do menjave vode.

2   REZERVOAR
Rezervoarja za čisto in umazano vodo sta integrirana v celoto, ki jo 
enostavno odklopite s stroja, umazano vodo izpraznite in natočite čisto 
vodo.

3   DOZIRANJE ČISTILA
Rezervoar ima v pokrovu dozirno enoto za pravo koncetracijo nepeneče-
ga čis�la, ki ga dozirate v skladu z navodili, največ 1%. Stroj porabi 10x 
manj vode in čis�la, kot ga porabite pri ročnem čiščenju.

4   ELEKTRONSKA ZAŠČITA
Zaščita skrbi za zvezen zagon stroja in ščetke, ki doseže 1800 obratov na 
minuto. Elektronsko meri obremenjenost ščetke in v primeru preobre-
menjenos� opozori, da pravilno nastavite pri�sk ščetke.

5   ZAMENJAVA ŠČETKE
Če se okoli ščetke naberejo daljše nečistoče ali če želite ščetko zamenja�, 
jo odpnete in očis�te brez uporabe orodja.

6   ČIŠČENJE TEKSTILNIH TALNIH POVRŠIN
S strojem lahko čis�te tudi teks�lne tlake, pri čemer morate uporabi� 
pravo ščetko, zmanjša� pri�sk ščetke na podlago in uporablja� čis�lo za 
teks�l, Tapi wash ali Novatep, ki se ne peni.

7   VODLJIV IN UČINKOVIT
S š�rimi brezslednimi guminarnimi kolesi in nastavitvijo pri�ska ščetke, 
lahko stroj uporabljate na gladkih in tudi neravnih tleh. Čis�lna raztopina 
se na ščetko dozira enakomerno. Sesalna guma je nameščena na obeh 
straneh ščetke, kar omogoča pobiranje umazane vode z gibanjem naprej 
ali nazaj.

8   TRANSPORT STROJA
Š�ri gumirana kolesa omogočajo da stroj ne stoji na ščetki in gumicah, ko 
ni v uporabi, in da se lepo pelje. Stroj tehta manj kot 11 kg in ga s pomoč-
jo dodatnega centralnega ročaja enostavno prenašate, tudi po stopnicah 
ali ga naložite v vozilo.

9   PODROČJE UPORABE
LW 38 pro je najbolj primeren za površine velikos� od 50 do 500 m². 
Primeren je za vse vrste objektov, med drugim tudi za restavracije, 
hotele, trgovine, pisarne, pekarne, mesarije, kuhinje, šole, ordinacije, 
wellness centre.

2

4,5

6

7

18

3

Triliant d.o.o.  • Študljanska cesta 20, 1230 Domžale 
040 300 841 in 040 823 022 in 041 667 177  • info@triliant.si  • www.triliant.si



PODATKI ZA NAROČANJE

LW 38 Pro
Nastavek za steklo
Sesalna guma
Ščetka valjčna rdeča 14˝
Rezervoar vode

OPIS  Šifra ar�kla  Pakiranje
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LIH094732981

LIH030020019
LIH011770000
LIH087170081

LIH092472981

10   DODATKI ZA EKSTRAKCIJO IN ČIŠČENJE STEKEL

Z dodatnimi ergonomsko oblikovanimi pripomočki za ekstrakcijo lahko 
globinsko očis�mo tkanine (avtomobilske sedeže, kavče, oblazinjene stole). 
Na voljo je tudi komplet za čiščenje oken, ki pa je primeren tudi za čiščenje 
stopnic in težko dostopnih površin. (opcijsko)

11   ČISTILA
SENSITIVE CLEANER LEMON SCHONREINIGER LEMON: Hitro sušenje brez 
lis, prijetnega vonja. Svetlečim tlom ne odvzame leska, medtem ko lahko 
tlom mat barve doda svetleč učinek.
BLUE STAR: Zelo dobro omočljivo, visoko ak�vno čis�lo namenjeno za 
čiščenje elas�čnih in močno vodo odbojnih talnih površin. Čis� brez vidnih 
sledi čiščenja in ostankov čiščenja. Z mikro-emulzijo povečana ločevalna 
moč za maščobe in delce olj. Nerazredčeno odstranjuje tudi črnilo in sledi 
kemičnega svinčnika.
NOVATEP: Univerzalno čis�lo za odstranjevanje madežev iz vseh barvno in 
na vodo odpornih teks�lnih površinah. Primeren za strojno čiščenje teks�l-
nih površin z ekstrakcijo.
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TEHNIČNI PODATKI
Moč (W)
Podtlak sesanja (mm/H₂O) 
Pretok zraka pri sesanju (lit/sek)
Moč motorja za pogon ščetke (W)
Obra� ščetke (obr/min)
Elektronska zaščita
Valjčna ščetka premer / dolžina (mm)
Širina sesanja (mm)
Rezervoar za čis�lno raztopino (lit)
Rezervoar za umazano vodo (lit)
Kapaciteta čiščenja (m2/h)
Doziranje vode
Višina glave (mm)
Teža (kg)
Teža na ročaju (kg)

 LW 38 Pro

Dolžina kabla (m)
Glasnost (dB)

1100

46
250

1800
standard

2,6

črpalka
140
10,6
1,3

2000

72/335
358

2,6
320

10
74
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