
NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE

LIFA Combi Cleaner 15
LIFA Combi Cleaner 40 

Pnevmatsko upravljane potege za čiščenje prezračevalnih vodov
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Čistilna potega LIFA Combi 
Cleaner 15/40 

• Prva izbira strokovnjakov za čiščenje srednjih 
(CC15: Ø 160–600 mm	in	velikih 
(CC40: Ø 400–1200 mm 
mastnih ali drugih odvodnih kanalov.

• Največje prostornine zraka:	CC15: 340	l/
min,	7	bar., 	7	bar.	CC40: 450	l/min, 	7	
bar.

• Obseg obratovanja	25	metrov	(CC15)	ali	75	
metrov	(CC40).

• Hitrost vrtenja se lahko prilagaja 
brezstopenjsko	do	1000	v/m	(CC15)	ali	670	
v/m (CC40).

• Obratovalni ventil spreminjasmeri urinega kazalca ali obratno.	smer vrtenja v 

• Odstranjeni drobir se posesa	s čistilno 
napravo s podtlakom, 	kot je	LIFA	Hepa	
Clean	1100,	2500,	4000	ali	LIFA	Air	
Clean	3500	(dodatna oprema) 	.	

Čestitamo vam za nakup nove čistilne potege	LIFA	
Combi	Cleaner	15/40!	

LIFA	Combi	Cleaner	15/40	je pnevmatsko 
upravljana	naprava za čiščenje kanalskih vodov, 
namenjena za zahtevna čistilna dela	v okroglih in	
pravokotnih prezračevalnih vodih.	Čistilne potege 
LIFA	Combi so zasnovane za čiščenje majhnih,	
srednje velikih in velikih vodov.	Naziv	potege Combi	
Cleaner	pomeni, da je kombinirana s krtačenjem	in 
ima možnost razprševanja tekočin	ali stisnjenega 
zraka med krtačenjem. 	

Čistilne potege	LIFA	Combi	Cleaner	se lahko 
uporabljajo	za čiščenje mastnih vodov.	 Dolžina 
potege znaša	15	metrov	(CC15)	ali	40	metrov	
(CC40),	zato lahko čistijo	prezračevalne vode dolžine	
25	m	(CC15)	ali	75	m ( CC40), če se dostopa	skozi 
eno dostopno loputo v obe smeri.	

Uporaba stisnjenega zraka predstavlja alternativo	
električnim in hidravličnim napravam	LIFA.

Centrirna naprava	 za potego je na voljo kot dodatna oprema za	 naprave LIFA	 Combi	 Cleaner.	
Centrirna naprava	 potiska krtačo v vod	 in	 centrira krtačo	 v kanalu, tako da doseže vse	 dele voda.	
Uporaba centrirne naprave je priporočena še posebej za	vode	Ø	≥400	mm	in pravokotne vode višine od	
400	mm.

LIFA Combi 
Cleaner 15

LIFA Combi 
Cleaner 40
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Naslednje varnostne smernice je potrebno v celoti upoštevati, da ne pride do poškodb 
osebja ali onesnaženja okolja ali materialne škode na sami potegi LIFA Combi 
Cleaner. Upoštevanje teh navodil bo zagotovilo varno in neprekinjeno uporabo 
naprave.

Varnostni ukrepi

• Opreme ni dovoljeno namestiti ali uporabljati v okolju, kjer obstaja 
nevarnost eksplozij ali nevarnih snovi.

• Oprema se ne sme zmočiti in mora biti zaščitena pred vlago, vibracijami in 
vetrom.

• V napravo je prepovedano vstavljati ali nameščati tujke.

• Stroja med uporabo ni dovoljeno pokrivati.

• Uporabnik mora zagotoviti, da je naprava prilagojena nameravanemu delu 
in da so izpolnjeni zakonski pogoji.

1. Preprečite onesnaženje okolja
Naprava mora biti čim bolj čista. Potego 
je potrebno očistiti, preden se jo potisne v 
napravo. Krtače in ohišje potege je 
potrebno očistiti po končanem delu, pred 
prestavitvijo naprave na drugo lokacijo.

2. Splošna varnost
Če se naprava ne uporablja, je treba 
odklopiti napajanje in izklopiti napajalni 
kabel. Prepovedano je spreminjati potego 
ali opremo (na primer krtače). 

3. Varnost upravljavca
Oseba/osebe, ki izvajajo delo, morajo nositi 
osebno zaščitno opremo: obrazna maska s 
filtrom, čelada, naušniki, očala, površnik, 
zaščitna obutev in druga potrebna oprema za 
določeno delo.

Potege LIFA Combi Cleaner imajo močno 
vrtilno silo. Obleka in lasje se lahko zataknejo 
v krtačo in povzročijo škodo ali nesreče. 
Krtačo je vedno treba postaviti v 
prezračevalni vod preden vklopite napravo. 
Naprava se ne sme uporabljati, če je krtača 
izven prezračevalnega voda.
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7. Raven hrupa
Raven hrupa naprave LIFA Combi Cleaner je 
nizka	(<70	dB)	in ni odvisna od delovnega 
okolja.	

8. Prevoz in obratovalni položaj
Med prevozom mora biti stroj trdno pritrjen, 	
da ne pride do poškodb na stroju ali ljudeh. 
Pred uporabo preverite, če so nameščene vse 
komponente in če stroj ustrezno obratuje. 
Napravo je potrebno prevažati, uporabljati in 
hraniti v pokončnem položaju. Stroj mora biti 
nameščen na ustrezni oddaljenosti od 
sten in drugih ovir ter postavljen stabilno in 
uravnoteženo. Zagotovite prosto vrtenje 
krtače.

Zaradi velike vrtilne sile se priporoča, da LIFA 
Combi Cleaner skupaj uporabljata dve osebi. 
Ena oseba usmerja potego v kanalski vod, 
druga pa jo primika/odmika in nadzoruje 
vrtenje krtače.	

4. Pogoji na delovnem mestu 
Površina morajo biti ustrezni. Če krtača 
ustvarja statično elektriko ali iskre v vodu, je 
ne uporabljajte v primeru obstoja vnetljivih  
tekočin, plinov, prahu ali drugih občutljivih 
snovi v bližini. Uporabljajte antistatične krtače 
in varnostno ozemljitev, ob upoštevanju 
posebnih navodil za težke pogoje.	Dovoljena 
delovna temperatura znaša 5–50	°C.

5. Čistilna potega
Pred vsako uporabo preverite stanje čistilne 
potege. Pazite, da je ne poškodujete. Če je 
potega poškodovana, o tem takoj obvestite 
lokalnega prodajalca. Manjše praske na potegi 
se lahko popravijo s ponovno zaščito s cevjo, 
ki se skrči na toploti. Za shranjevanje in 
prevoz se mora očiščena potega vedno naviti 
na kolut.

6. Priključek stisnjenega zraka
Lastnosti stisnjenega zraka morajo ustrezati 
podatkom na nalepki CE ter podatkom v 
navodilih.
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Splošne smernice

1. LIFA Combi Cleaner se lahko uporablja zgolj v namene, za katere je bil 
zasnovan, in ki so predstavljeni v navodilih. Opremo je prepovedano 
uporabljati za druge namene brez pisnega soglasja proizvajalca. Če se 
naprava uporablja v nepredvidene namene, proizvajalec zavrača 
odgovornost za morebitne posledice.

2. Odgovorne osebe za uporabo te naprave / nadzor nad uporabo te naprave, 
morajo poznati zgradbo, funkcije in varno uporabo naprave.

3. Prepovedano je odstraniti ali onesposobiti tehnične zaščitne/varnostne 
naprave med uporabo tega stroja.

4. Če se mora stroj namestiti tako, da so odstranjene zaščitne/varnostne 
naprave ali da je njihovo delovanje omejeno, je o tem potrebno nemudoma 
obvestiti delovnega nadzornika / odgovorno osebo.

5. Zaradi narave čiščenja prezračevalnih kanalskih vodov (izvedba v intervalih, 
spremembe položajev ekipe itd.), je izpostavljenost vibracijam (zgolj roke) 
daleč pod zakonsko določenimi ravnmi.
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Zgradba in upravljanje

1. Hitri priključek za šobe

2. Ventili za stisnjeni zrak
a) spojnik cevi za zrak,
ventil za regulacijo hitrosti
b) sprememba hitrosti vrtenja

3. Priključek stisnjenega zraka	(zunanji) ,	
priključek za	tekočine/ stisnjen zrak	na 
nasprotni strani

4. Vodni separator 

LIFA Combi Cleaner 15

1. Potiskalo	in zaklep koluta

2. Hitri priključek za šobe

3. Obratovalni ventil
• sprememba smeri vrtenja
• regulacija centrirne	naprave (dodatna 

oprema)
4. Priključek stisnjenega zraka	in ventil za 

regulacijo hitrosti	motorja krtače
(priključek	za tekočine/ curke zraka je	na 
nasprotni strani	CC40)

5. Vodni separator	s cevjo do ventila za 
stisnjeni zrak	motorja krtače. 	Med 
uporabo naprave	stisnjen zrak priključite 
na	vodni	separator. 	

LIFA Combi Cleaner 40
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Načela obratovanja

a) 

c) 

b) 

d) 

Pred začetkom dela preverite vode z a) LIFA Duct Control (dodatna oprema) in izberite 
ustrezne b) krtače in šobe glede na velikost in zgradbo voda ter sestavo umazanije, ki se 
odstranjuje.

• Pred začetkom dela preverite omrežje 
kanalskih vodov LIFA Duct Control
(dodatna oprema) z inšpekcijsko kamero.

• Pri delu se lahko poškodujejo regulatorji 
prostornine zraka, dušilci zvoka, dušilci 
ognja itd.

• V večjih pravokotnih vodih se lahko 
nahajajo podporni drogovi. Bodite posebej 
previdni pri delu v kanalskih vodih, 
opremljenih s podporniki. 

Pri čiščenju večjih pravokotnih ali 
okroglih vodov se priporoča uporaba 
centrirne naprave LIFA (dodatna oprema).

• Postavite napravo v stabilen položaj in čim 
bolj neposredno vstopite v vod.

• Izberite krtačo ustrezne velikosti (glede na 
velikost voda). Krtača ne sme biti prevelika 
ali premajhna za vod, ki se čisti. Najlonske 
krtače / krtače Tynex so namenjene 
predvsem čiščenju mastnih vodov. 
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MASTNI VODI: LIFA Combi Cleaner se lahko uporablja za čiščenje mastnih vodov. 
Vprašajte nas po dodatnih informacijah o našem konceptu odstranjevanja masti!

• Če je namen istočasno	razprševanje 
premazov ali razkužil v vod, v napravo 
vstavite zračno cev s stisnjenim zrakom ali 
razpršilnik zraka z nizkim tlakom, glede na 
namen uporabe. Izberite ustrezno šobo 
(preverite seznam nadomestnih delov).

• Na delovnem območju se ne smejo 
zadrževati druge osebe.

• Vsi zaposleni, ki izvajajo delo, morajo imeti 
osebno zaščitno opremo.

• V kanalskem omrežju mora biti dovolj 
podtlaka in čistilna naprava s podtlakom 
LIFA HepaClean ali LIFA AirClean (NPU) 
mora biti ustrezno nameščena. Odstranjeni 
drobir se posesa z NPU.

• Priključite stisnjen zrak na napravo. 	Pred 
priključitvijo stisnjenega zraka	preverite, če 
je zaklopec stisnjenega zraka izključen in če 
so	zračni ventili v centralnem položaju.

• Postavite krtačo v prezračevalni vod, ki ga 
nameravate očistiti.

• Ko upravljavec, ki dovaja potego v kanalski 
vod, da dovoljenje za vrtenje naprave, drugi 
upravljavec odpre obratovalni ventil.	Najprej 
se odpre zaklopec stisnjenega zraka in nato 
se vrti ventil stisnjenega zraka	proti drugi 
strani, 	glede na smer vrtenja. Ventil 
zaklopca stisnjenega zraka regulira hitrost 
vrtenja. V povsem odprtem položaju je 
hitrost vrtenja krtače najvišja možna. 

• Med dovajanjem potega v vod bodite 
pozorni na ostre kote in vijake itd., ki bi 
lahko poškodovali potego.

• Prilagodite hitrost vrtenja krtače. Pri čiščenju 
"mehkih" vodov (z notranjo izolacijo) mora 
biti hitrost vrtenja veliko nižja kot v 
običajnih vodih. Prevelika hitrost vrtenja 
lahko poškoduje površino kanalskega voda.

• Krtača se mora enakomerno vrteti v smer 
urinega kazalca in obratno. Uporabljajte obe 
smeri vrtenja za najboljše rezultate čiščenja. 
V pravokotnih vodih je kdaj potrebno 
najprej očistiti eno stran (z vrtenjem krtače 
zgolj v eno stran), nato pa še drugo.

• Potego dovajajte v vod enakomerno in brez 
pretirane sile. Le-ta bi lahko poškodovala 
vod, napravo ali krtačo ter vplivala na 
rezultat čiščenja. Potego v kanalski vod 
vedno vstavite pazljivo in tekoče, da krtača 
ne ‘skače’, kar bi v vodu pustilo neočiščene 
dele.

• Za velike vode in/ali pri polni hitrosti vrtenja 
je svetovana uporaba ene, posebej in 
namensko zasnovane centrirne naprave in/
ali držala potege LIFA.
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Servis in vzdrževanje

Pred izvajanjem vzdrževalnih del je	kompresor potrebno odklopiti ter sprostiti tlak iz naprave.	
Naslednja vzdrževalna dela in popravila	je potrebno redno izvajati glede na	namen uporabe 
naprave. 	To omogoča nemoteno uporabo. 	

Splošna čistoča:  Naprava naj bo čim bolj čista. Umazanija in mast lahko povzročita okvaro 
ventilov za stisnjen zrak. Naprava se lahko opere z blagim detergentom in vodo.

Vzdrževanje 

Podmazovanje motorja Combi Cleaner 15

Podmažite pnevmatski motor na koncu vsakega 
delovnega dne, tako da razpršite motorno olje* 
na spojnik dovoda zraka (ne na vodni 
separator), ko sta obratovalni ventil in dovodni 
zračni ventil odprta (slika 1). Rahlo nagnite 
napravo, da olje prodre globlje v cev.

Priključite stisnjen zrak na spojnik in nekaj 
sekund poganjajte motor zgolj v eno smer (slika 
2).

Ponovno razpršite olje in priključite stisnjen 
zrak na spojnik nekaj minut poganjajte motor v 
isto smer kot prej, da olje doseže motor (motor 
postane hitrejši in iz zračnega odvoda motorja 
izhaja oljna meglica). 

Sedaj je motor podmazan in pripravljen za 
naslednjo uporabo.

Slika 1
Pršenje lahkega motornega olja* na spojnik zračne cevi, ko 
sta obratovalni ventil in dovodni zračni ventil odprta. 

*	Würth	Rost	Off	Plus,	WD	40,	CRC	5-56	ali ustreznik

Slika 2
Priključite stisnjen zrak na spojnik in nekaj sekund 
poganjajte motor.
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Podmazovanje motorja Combi Cleaner 40 
Podmažite pnevmatski motor na koncu vsakega 
delovnega dne, tako da razpršite motorno olje* 
na spojnik dovoda zraka (ne na vodni 
separator), ko sta obratovalni ventil in dovodni 
zračni ventil odprta (slika 1). Rahlo nagnite 
napravo, da olje prodre globlje v cev.

Priključite stisnjen zrak na spojnik in nekaj 
sekund poganjajte motor zgolj v eno smer (slika 
2).

Ponovno razpršite olje in priključite stisnjen 
zrak na spojnik nekaj minut poganjajte motor v 
isto smer kot prej, da olje doseže motor (motor 
postane hitrejši in iz zračnega odvoda motorja 
izhaja oljna meglica). 

Sedaj je motor podmazan in pripravljen za 
naslednjo uporabo.

Čistilna potega
Čistilno potego je treba očistiti po vsaki uporabi. 
Umazanijo in mast, ki se nabere na plastični 
površini, je mogoče odstraniti z blagim 
detergentom za maščobe, ki se uporablja za 
plastične površine. Nekatera maziva (sintetični 
vazelin, mazalno olje itd.) je potrebno nanesti 
med natezno sponko in zunanjim tečajem v 
adapterju krtače.

Tekočinska cev:	Po uporabi je cevi potrebno splakniti z vodo, da se ne zamašijo in da ni ostankov starejših detergentov. Korozivni detergenti in topilne snovi se lahko zajedajo v cev. Po splakovanju cev 
posušite s stisnjenim zrakom.  

Tekočinske šobe: Po uporabi je cevi in šobe potrebno splakniti z vodo, da se ne zamašijo in da ni 
ostankov starejših detergentov. Korozivni detergenti in topilne snovi se lahko zajedajo v cev. Po 
splakovanju cev posušite s stisnjenim zrakom.  	

OPOMBA!  
Popravila lahko izvede zgolj proizvajalec ali serviser, ki ga pooblasti Lifa Air Oy Ltd. Popravila 
tretjih strani razveljavijo garancijo.

Slika 1
1. Odprite ventil zračnega dovoda in obratovalni ventil.
2. Razpršite motorno olje* na spojnik zračne cevi.

*	Würth	Rost	Off	Plus,	WD	40,	CRC	5-56	ali ustreznik

Slika 2
Priključite stisnjen zrak na spojnik in nekaj sekund 
poganjajte motor.
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Odpravljanje napak

Spodaj so predstavljene napake in okvare ter njihove rešitve.	Če ne veste, kako ravnati v primeru 
težav, nas o tem obvestite.	Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem svetovali in pomagali za doseganje 
želenih rešitev.

1. Stisnjen zrak je priključen	na napravo in odprt je spojni ventil, 	a se krtača ne vrti.
a) Preverite, če je ventil za stisnjeni zrak blokiran oz. če je v odprtem položaju.
b) Dovodi za stisnjeni zrak in cevi čistilne potege ne smejo biti blokirane.

2. Čistilna krtača se ne vrti, čeprav se stisnjen zrak dovaja	motorju.
a) Spoji sklopa stisnjenega zraka ne smejo puščati. 	Če spoji puščajo, je tlak prenizek, 

da bi se motor vrtel.
b) Odklopite stisnjen zrak z naprave in preverite, če je motor blokiran, tako da ga 

vrtite, npr. z izvijačem z adapterja krtače.	Motor se mora prosto vrteti. 	Ne 
uporabite pretirane sile. 	Če se motor ne vrti prosto, 	izvedite postopke opisane v 
razdelku za vzdrževanje	-	zračni motor.

3. Krtača se pod obremenitvijo ne vrti.
a) Preverite velikost krtače glede na kanalski vod. 	Prevelika krtača lahko zaustavi 

motor	(če nimate zadostne moči zraka).
b) Glavni ventil mora biti povsem odprt.
c) Tlak v kompresorju za stisnjen zrak	mora biti nastavljen dovolj visoko	(okoli	7	

barov).

4. Iz šob za tekočino/stisnjen zrak ne prihaja nič, čeprav je tekočina/stisnjen zrak 
priključen na napravo.
a) Ventil mora biti v odprtem položaju.
b) Če razpršujte tekočino, mora biti tlak ustrezen v	razpršilniku pod nizkim tlakom 
(2-5	barov)

c) Šobe ne smejo biti zamašene.
d) Spojniki morajo biti na ustreznih mestih.
e) Če je v cevi ostal star detergent, 	se lahko cev zamaši. 	Cev lahko odprete z vlivanjem 

tople vode	ali blage raztopine detergenta. 	
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Tehnični podatki

Čistilni potegi LIFA Combi Cleaner 15 in 40

Na voljo je velika izbira šob in opreme za pršenje razkužil v vode in podtalne prostore.

Nalepka CE se nahaja za zaščitnim stikalom motorja, nad motorjem. Priključitev, vzdrževanje in 
zamenjavo nadomestnih delov je potrebno opraviti v skladu z informacijami, navedenimi na tej 
nalepki.

LIFA Combi Cleaner 15 LIFA Combi Cleaner 40

Napajanje Stisnjen zrak Stisnjen zrak

Obratovalna napetost in 
frekvenca

- -

Motor 0.11 kW 0.4 kW 
Varovalka - -
Največji navor 3 Nm 6,5 Nm
Priključek krtače M12 M12
Priporočena velikost voda 160–600 mm 400–1200 mm 
Hitrost vrtenja krtače Stalno prilagajanje

najv. 1000 v/m
Stalno prilagajanje
najv. 670 v/m

Regulacija vrtenja Ročno / zračni ventil Ročno / zračni ventil

Priključek šobe Hitri priključek Hitri priključek

Poraba prostornine zraka 340 l/min, 7 bar 450 l/min, 7 bar

Mere:   
Višina:
Dolžina
Širina

910 mm 
640 mm 
480 mm

1290 mm
1100 mm
570 mm 

Teža: 17 kg 45 kg
Čistilna potega 15 m 40 m
Dodatna oprema Y-zobnik, 3-krtačni zobnik,

mehanska centrirna naprava, pršilna 
posoda, šobe

Y-zobnik, 3-krtačni zobnik, 
pnevmatska centrirna naprava, 
pršilna posoda, šobe
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Nadomestni deli in dodatna oprema

KOMBINACIJSKE KRTAČE Z NAJLONSKO SREDICO IN DISKI

MEHKE KRTAČE Z NAJLONSKO SREDICO

AGRESIVNE NAJLONSKE KRTAČE (krtača za mast)  Z NAJLONSKO SREDICO

CC15 CC40

6420281010507 200/400 mm x
6420281010514 300/500 mm x
6420281012624 400/600 mm  x x
6420281010736 500/700 mm x x
6420281013027 600/800 mm  x x
6420281010743 700/900 mm) x
6420281021848 800/1000 mm x
6420281012334 1000/1200 mm x
6420281021916 1300 /1500 mm x

CC15 CC40

6420281010583 400 mm x
6420281010590 500 mm x x
6420281010606 600 mm x x
6420281010613 700 mm x x
6420281010620 800 mm x x
6420281010637 900 mm x
6420281010644 1000 mm x

CC15 CC40

6420281010750 200 mm x
6420281010767 300 mm        x
6420281010774 400 mm           x x
6420281010781 500 mm           x x
6420281010798 600 mm            x x
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DRUGA OPREMA (S POSEBNIM ADAPTERJEM)

6420281020865 Mehanska centrirna naprava za 
LIFA Combi Cleaner 15 

6420281024559 Pnevmatska centrirna naprava za 
LIFA Combi Cleaner 40 

7720281060038 Pršilna enota z nizkim tlakom 5l, 
nerjaveče jeklo

6420281012006 Šoba za peno

BRUSILNE KRTAČE Z NAJLONSKO SREDICO, ŠČETINE TYNEX

ROBUSTNE KRTAČE ZA MAST, ČISTILNIK (S POSEBNIM ADAPTERJEM)

CC15 CC40

6420281023439 200/400 mm x
6420281021213 400/600 mm x x
6420281023484 600/800 mm x x
6420281023507 800/1000 mm x
6420281024290 1000/1200 mm x
6420281024306 1300/1500 mm x

CC15 CC40

6420281020216 Čistilnik za mastne vode,  
velik 800 mm nastavljiv za 
vode 500–1100 mm

x

6420281020209 Čistilnik za mastne vode, 
majhen 350 mm (14 col) 
nastavljiv za vode 250–550 
mm

x x
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Garancija

Garancijska doba traja eno (1) leto od 
datuma nakupa in velja v skladu s splošnimi 
pogoji dostave, v primeru doslednega 
upoštevanja teh navodil za 
uporabo in vzdrževanje. Ob uporabi 
neizvirnih nadomestnih delov in opreme 
(krtač, filtrov itd.) bo garancija 
razveljavljena.

Popravila so v garancijskem obdobju 
brezplačna (potrebno je predložiti dokazilo 
o nakupu / račun) pod naslednjimi pogoji:

• Okvara je posledica pomanjkljivosti v 
materialu ali defektnih komponent.

• Okvare zaradi običajne obrabe, napačne 
uporabe ali nezadostnega vzdrževanja 
garancija NE krije.

• Naprava je bila dostavljena za prvo 
obvezno vzdrževanje v 6 mesecih in/ali po 
100 obratovalnih urah.

• Vzdrževalna dela in popravila mora izvesti 
proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik 
proizvajalca. Proizvajalec ne prevzame 
odgovornosti za vzdrževalna dela, ki jih je 
izvedla tretja stran.

• Izpolniti je potrebno reklamacijski 
obrazec in ga poslati proizvajalcu skupaj 
z opisnimi fotografijami.

Napravo je potrebno dostaviti 
pooblaščenemu zastopniku Lifa Air Oy Ltd 
od katerega jo je kupec kupil ALI ob 
predhodnem pisnem soglasju s plačano 
poštnino podjetju:

Lifa Air Oy Ltd
Vellamonkatu 30 B 
FI-00550 Helsinki 
FINSKA

Tel. +358 9 3948 58 
E-mail: sales@lifa.net

Z naprave je potrebno očistiti ves 
nevaren material preden jo pošljete 
proizvajalcu ali serviserju, ki ga 
proizvajalec pooblasti za izvajanje 
vzdrževalnih del. 

Če naprava ni bila ustrezno očiščena, bo 
Lifa Air Oy Ltd stranki zaračunal njeno 
čiščenje. 

Lifa Air Oy Ltd si pridržuje pravico do 
uvedbe sprememb brez predhodnega 
obvestila.
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Recikliranje

Napravo se lahko vrne pooblaščenemu zastopniku LIFA Air, od 
katere jo je kupec kupil, ali na zgornji naslov s plačano poštnino, če 
na območju prebivanja lastnika ni obrata za recikliranje. 

• Kovinski deli (ogrodje, kolut, motor) se lahko reciklirajo kot kovinski
odpadki.

• Električne dele (pretvornik frekvence, glavno stikalo) je potrebno
vrniti pooblaščenemu obratu za recikliranje.

• Druge dele se lahko reciklira kot mešane običajne odpadke.
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Izjava o skladnosti LIFA Air Product Family
Naziv proizvajalca: 
Naslov proizvajalca:

Lifa	Air	Oy	Ltd	
Vellamonkatu	30	B,	
FI-00550	Helsinki,	Finska	
+358	9	3948	58
www.lifa.net,	www.lifa-air.com

Telefon proizvajalca: 
Spletna stran proizvajalca:
Model: LIFA Combi Cleaner 15 

LIFA Combi Cleaner 40 

Lifa	Air	Oy	Ltd	ima certifikat	ISO	9001	in	ISO	14001.	

Lifa Air Oy Ltd izjavlja, na svojo izključno odgovornost, da so modeli naprav, ki jih 
pokriva ta izjava, skladni z zahtevami naslednjih direktiv in standardov ES:

• Direktiva EU o nizki napetosti	LVD	2014/35/EY

• Direktiva EU o elektromagnetni skladnosti EMC	2014/30/EY
• Direktiva EU o omejitvi uporabe določenih nevarnih snovi v električni in 

elektronski opremi	RoHS	2011/65/EC

• EN	ISO	12100:2010	Varnost strojev
• EN	60204-1:2007	Varnost strojev. Električna oprema strojev. Splošne zahteve.

Ta proizvod izpolnjuje zahteve za oznako CE.

Lifa Air Oy Ltd 10. 1. 2018

Johan Brandt, predsednik uprave
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Družina izdelkov LIFA Air
SC 20 SC 25 Multi Hydmaster 40 CC 15 CC 40 AirJet  

Combi 20
DC Robo

Napajanje Elektrika Elektrika Hidravlika Stisnjen 
zrak

Stisnjen 
zrak

Stisnjen 
zrak

Stisnjen 
zrak (krtača) 
+ elektrika 
(pogon)

Obratovalna 
napetost 
in 
frekvenca

240 VAC (ali 
110-120 V), 
1~, 50/60 Hz

240 VAC (ali 
110-120 V), 
1~, 50/60 Hz

240 VAC (ali 
110-120 V), 
1~, 50/60 Hz

-- -- -- 12 VDC

Motor 0,37 kW  0,75 kW  1,1 kW  0,11 kW  0,4 kW  -- 0,11 kW  

Varovalka 10 A 10 A 16 A -- -- -- 5 A
Najv. navor 5 Nm  5 Nm  10 Nm  3 Nm  6,5 Nm  -- 3 Nm  

Priključek 
krtače

M12 M12 M12 M12 M12 - M12

Priporočljiva
velikost
voda

100–400 mm 250–800 mm 400–1200 mm 160–600 mm 400–1200 mm -- 200–700 mm 

Hitrost 
vrtenja 
krtače

Stalno 
prilagajanje, 
225–580 v/m

Stalno 
prilagajanje, 
225–580 v/m

Stalno 
prilagajanje, 
225–880 v/m

Stalno 
prilagajanje 
najv. 1000 v/m

Stalno 
prilagajanje, 
najv. 670 v/m

-- Stalno 
prilagajanje, 
najv. 1000 v/m

Regulacija
vrtenja

Pedal, 
daljinsko ročno 
upravljanje
(dodatno)

Pedal, 
daljinsko ročno  
upravljanje
(dodatno)

Pedal, 
daljinsko ročno  
upravljanje
(dodatno)

Ročno /  
zračni ventil

Ročno /  
zračni ventil

-- Ročno /  
zračni ventil

Priključek 
šobe

- Hitri 
priključek

- Hitri 
priključek

Hitri 
priključek

Hitri 
priključek

Hitri 
priključek

Poraba
prostornine
zraka

- Odvisno od 
vrste šobe

- 340 l/min  
(12 CFM),  
7 bar

400 l/min  
(14 CFM), 
7 bar

100–600  
l/min  
(3.5–21 CFM), 
7 bar

340 l/min  
(12 CFM),  
7 bar

Mere-
 [mm]

H910 
L640 
W480 

H1290")
L1100 
W570

H1290
L1100
W570

H910
L640
W480

H1290
L1100 
W570

H910
L640
W480

H190 
L410
W280

Teža 38 kg  71 kg  93 kg  17 kg  45 kg  15 kg  8 kg 

Čistilna 
potega

20 m  25 m  40 m  15 m  40 m  20 m  25 m  
(pogonski kabel)

Dodatna 
oprema

Mehanska 
centrirna 
naprava, ročni 
krmilnik

Y-zobnik, 
mehanska 
centrirna 
naprava, ročni 
krmilnik, 
pršilna 
posoda, šobe

Y-zobnik, 
3-krtačni 
zobnik, 
mehanska 
centrirna 
naprava, ročni 
krmilnik

Y-zobnik, 
3-krtačni 
zobnik, 
mehanska 
centrirna 
naprava, pršilna 
posoda, šobe

Y-zobnik, 
3-krtačni 
zobnik, 
pnevmatska 
centrirna 
naprava, ročni 
krmilnik

Mehanska 
centrirna 
naprava, 
pršilna posoda, 
šobe

Y-zobnik, 
3-krtačni 
zobnik, 
pršilna 
posoda, šobe
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Ta navodila morajo biti vedno na voljo upravljavskemu osebju. 
Pazljivo preberite navodila pred uporabo naprave. 

Dosledno upoštevanje teh navodil zagotavlja mnoga leta nemotene uporabe. 




