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Egy mindenhova! – Bármilyen padlófelület professzionális tisztítása

Könnyen kezelhető

Ergonomikus

Pontosan adagol

Minden padlótípusnak sajátos tulajdonságai és problémás területei vannak. A szőnyegek, fapadlók, kőpadlók, csúszásmentes padlók,
gumipadlók, PVC- és laminált padlók – csak hogy néhányat említsünk – igen különböző tisztítási követelményekkel rendelkeznek.

A Lux UNIPROFTM kivehető tartályát közvetlenül a vízcsapnál lehet feltölteni, majd
könnyedén és biztonságosan helyére illeszthető, néhány másodpercen belül.

Az ergonomikus kialakítású fogantyú a gép
biztonságos mozgását teszi lehetővé. A vízadagoló fogantyú a tisztításra szolgáló víz
könnyű és célzott eloszlását biztosítja.

Az állítható szórási szögnek köszönhetően
a finom szó
rófejjel a vizet pontosan arra
a felületrészre juttathatja el, ahova éppen
szükséges (csak U340P és U440P esetén).

Garancia

Tartósság

Takarékosság

Kiemelkedő minőséget nyújtunk önnek,
ezért kétéves LUX garanciát adunk.

A gép szilárd háza, a fém fogaskerekek
és a fogazott hajtószíj hosszú élettartamot
biztosít. A nagy teljesítményű motor halkabban működik, mint a hasonló teljesítményű más motorok.

A neoprén bevonatú forgódob 20%-kal
növeli a gép szennyeződés-felvevő képességét, és jelentősen csökkenti a felület felszáradásához szükséges időt.

A Lux UNIPROFTM bármely padlótípus esetében igazi szakértőnek bizonyul. Ideális megoldás a professzionális padlótisztítás és –ápolás
terén fennálló sokrétű követelményekre.
Szennyezett
víz

A Lux UNIPROFTM titka az egymással ellentétes irányban forgó kefékben rejlik,
a tisztításhoz szükséges víz pedig a fogantyú meghúzásával kerül a padlófelületre. Az egymással ellentétes irányban forgó kefék megtisztítják a felületet, felveszik a szennyezett vizet, majd a forgódobra juttatják. A dobról a szennyeződéssel
együtt a víz bekerül a szennyvíz tartályba.
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Kényelmesebb működtetés – egyszerű és biztonságos minden lépés!
Biztonság mindenekelőtt

Egyszerűen A-ból B-be

Igény szerint

A biztonsági pedál lenyomása nélkül a gép
nem üzemel.
A Lux UNIPROFTM csak akkor hozható működésbe, ha a szabályozókar ki van biztosítva.

Az oldalsó piros kapcsolóval a mozgatáshoz szükséges görgők könnyedén fel- és
leengedhetők. Így megvédik a forgó keféket a deformálódással szemben is, amikor
a gép nem üzemel.

A forgó kefék nyomása a tisztítandó felület típusának megfelelően négy fokozatban
állítható a kényelmesen használható oldalsó fekete kapcsoló segítségével.

IA

Intelligens technológia – hihetetlenül egyszerűen!

Tiszta
víz

GARANC

Minden követelménynek megfelelő takarítóeszköz
A Lux UNIPROFTM minden igénynek megfelelő munkaszélességgel
rendelkezik.
A vevőigények kielégítése érdekében két technológia létezik: extra
méretű tartállyal, szivattyúval és szórófejjel ellátott, normál méretű
tartállyal, illetve szivattyú és szórófej nélküli konstrukció kapható.

LUX garancia
• 2 év garancia
• országos és nemzetközi szervizhálózat
• kipróbálási lehetőség
• LUX Royal Club tagság
• kedvező részletfizetési lehetőségek…

Alapos

A lehető legigényesebb tisztítás egyszerű működéssel és könnyű kezelhetőséggel!
Ettől válik a Lux UNIPROFTM ideális partnerré, legyen szó akár a tiszta vízzel végzett napi
karbantartó tisztításról vagy a felmosó szerekkel és ápolási termékekkel végzett intenzív és
alapos tisztításról. A Lux UNIPROFTM segítségével időt és pénzt takaríthat meg.

Állandó minőség
A Lux UNIPROFTM gyártása során a legszigorúbb európai szabványokat követjük, és ezzel egyben új irányt is szabunk a minőség, a mérnöki munka, a
teljesítmény és a felhasználóbarát termékek előállítása terén.
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Spirális kialakításuknak köszönhetően a forgó kefék feltisztítják az összes port és szennyeződést, anélkül,
hogy a padlózat egyetlen bemélyedését is kihagynák.

Teljesítmény
Feszültség
Kefefordulatszám
Munkaszélesség
Extra méretű tiszta víz tartály
Tiszta víz tartály
Szennyes víz tartály
Szivattyú és szórófej
Súly
Szélesség
Hosszúság
Géptest magassága
Maximális zajszint
Fogantyú vibrációja

Watt
V/Hz
f/p
mm
liter
liter
liter
van / nincs
kg
mm
mm
mm
dB(A)
m/s2

U240

U340

U340P

U440P

400
230 / 50
650
240
–
1,4
1,4
nincs
20
340
378
210
68
< 2,5

600
230 / 50
650
340
–
3
2
nincs
23,5
440
378
210
69
< 2,5

626
230 / 50
650
340
5
–
2
van
25
440
378
210
69
< 2,5

1000
230 / 50
650
440
4
–
2,5
van
29,5
540
378
210
71
< 2,5

A sarkokban is
Az oldalkefék minden sarokba elérnek. A szivattyúra szerelt
finom szórófej állítható szögének köszönhetően ugyanolyan
hatékonyan tisztítanak, mint a nagyméretű kefék.
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