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

RX eco Force 
380e - 450e - 500e



VANTAGENS
› Resistente e confiável - ideal para limpezas

profissionais;
› 5 níveis de filtragem com a utilização do filtro

HEPA (opcional);
› Acessórios incorporados
› Suporte duplo corpo/plataforma
› Material em aço inoxidável para evitar o

desgaste
› Disponível em três modelos e dimensões: 380

(15”), 450 (18”, 500 (20”)
› Consumo de energia: Classe B

RX eco Force 
380e - 450e - 500e 

Aspirador de carpetes com 
dois motores ultra fortes 
para grandes áreas

RX eco Force   
Qualidade e confiabilidade reconhecidos mundialmente!



MANUTENÇÃO SEM NECESSIDADE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS
A escova de rolo com 5000 RPM e os suportes de metal com rolamentos de 
esferas podem ser substituídos rapidamente sem ferramentas. A gama RX está 
equipada com 4 rodas de borrachas, bem como dois cilindros laterais para 
deslizar com a parede.

BASE DE AÇO INOXIDÁVEL
As duas guias da base em aço inoxidável, são resistentes ao desgaste e fornecem 
um sistema à prova de choque.
A operação em duas posições facilita a limpeza em locais mais altos, ou para 
aspirar por baixo de camas e móveis, basta deitar horizontalmente o 
equipamento.

ACESSÓRIOS INCORPORADOS 
Os acessórios incorporados são os seguintes: mangueira extensível, pega com 
controle de sucção, cabo telescópico, bocal pequeno, bocal de estofos, fácil 
acesso ao local onde estão armazenados.

PROTEÇÃO ELETRÓNICA
O controle eletrónico permite um início de tarefa suave, indicação de sobrecarga 
para o ajuste correto da altura e desligamento do motor com o objetivo de 
proteger a correia do acionamento e todas as partes móveis.

EQUIPAMENTO COM LONGA DURAÇÃO
Os motores elétricos são fabricados pela empresa Rotafil Padova em Itália e 
utilizam o comutador tipo barra, a melhor tecnologia do mundo para segurança 
e confiabilidade. A alta eficiência dos motores permite um baixo consumo de 
energia e alto desempenho (Classe B). Os motores de precisão e balanceados por 
computador garantem baixo nível de som e uma vida útil mais longa. Os 
controles eletrónicos protegem os motores contra sobrecarga, garantindo que o 
equipamento funcione com desempenho máximo.

EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM 

TESTE COM FILTRO ATIVO DE MICROFIBRA E CARBONO (99,91%) 
TESTE COM FILTRO HEPA (99,96%)

MICRON >

99,96

99,91
99,9599,9499,93

99,98

Os testes de eficiência de filtragem realizados nos 
equipamentos Lindhaus pelo laboratório 
independente SLG (Alemanha) mostram o 
resultado de sua sofisticada tecnologia de 
construção. 
Graças às escovas em rodo com cerdas convergentes 
ao centro que giram 5000 RPM e à poderosa sucção, 
os aspiradores de carpete Lindhaus são capazes de 
remover e limpar profundamente poeiras e detritos, 
a fim de viver em ambientes mais saudáveis e 
limpos. 
O CRI (Carpet & Rug Institute EUA) e SLG 
(Alemanha) certificaram todos os equipamentos de 
limpeza de carpetes Lindhaus pela sua excelente 
capacidade de remover a poeira que é totalmente 
retida.



RX HEPA 380e              450e 500e

Filtro de proteção do motor 
Todo o ar de sucção e poeiras são 
super filtrados. A atenção 
principal foi dada ao bocal, 
equipado com um filtro de 
proteção do motor lavável e 
facilmente substituível sem 
ferramentas.

Filtros especiais
A gama RX pode ser equipada com 
muitos filtros especiais (opcionais) 
para uso em ambientes de saúde, 
laboratórios de pesquisa, etc. 

APLICAÇÕES
A gama RX está disponível em três dimensões e pode operar em qualquer 
superfície alcatifada: quartos de hotel, corredores, salão de festas, 
showrooms, lojas, restaurantes, cinemas, salas de conferências, navios, etc.

930 950 950
2300 (90) 2300 (90) 2300 (90)
49 (103.8) 49 (103.8) 49 (103.8)
termo/amp. termo/amp. termo/amp.

4 4 4
optional optional optional
standard standard standard
optional optional optional
standard standard standard
standard standard standard

5000 4500 4500
stainless steel stainless steel stainless steel

630 (6700) 750 (8000) 850 (9100)
68,6 68,6 68,6

7,79 (17.2) 8,16 (17.9) 8,25 (18.2)
10 (41) 10 (41) 10 (41)

ESPECIFICAÇÕES       RX eF 380e         RX eF 450e            Rx eF 500e

Potência (W)PECIFICATIONS             880 900 900
2300 (90) 2300 (90) 2300 (90)
49 (103.8) 49 (103.8) 49 (103.8)

Proteção do motor Termo/amp. Termo/amp. Termo/amp.
4 4 4

Saco lavável em TNT ou Micropore Optional Optional Optional
Standard Standard Standard

Correia de transmissão
Optional Optional Optional
Standard Standard Standard

Controle eletrónico de sobrecarga/velocidade Standard Standard Standard
5000 4500 4500

Plataforma de longa duração Stainless steel Stainless steel Stainless steel

Capacidade de trabalho (m
2

/h) 630 (6700) 750 (8000) 850 (9100)
Nível de ruído (d b) 79 79 79
Peso (Kg) 7,79 (17.2) 8,16 (17.9) 8,25 (18.2)

10 (41) 10 (41) 10 (41)

Aprovado por: 

Classe energética B B B

Caudal de água  (mm/H2O) (in/ H O)2

Volume de ar It/seg (CFM)

Saco de papel com duas camadas (It)

Microfiltro com 3 camadas
Filtro Hepa H11

Velocidade da escova central (RPM)

Comprimento do cabo  (m)




