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1975-2015

Historia

Firma Lavorwash została założona w 1975 roku przez przedsiębiorcę Giancarlo Lanfredi. Działalność-
rozpoczął w Suzzara produkując urządzenia wysokociśnieniowe i sprężarki powietrza. Z biegiem czasu, 
ogromna determinacja i zaangażowanie właściciela doprowadziły firmę do obecnej pozycji - lidera 
na rynku włoskim i europejskim. Lavorwash oferuje szeroką i zróżnicowaną gamę produktów, która 
obejmują swoim zastosowaniem wszystko co jest związane z czyszczeniem. Od myjek wysokociśnie-
niowych i odkurzaczy do zastosowań domowych kończąc na urządzeniach dla przemysłu (urządzenia 
wysokociśnieniowe, odkurzacze przemysłowe, automaty myjące i generatory pary).
Dzisiaj Lavorwash zatrudnia ponad 300 pracowników i posiada około 200 współpracowników, z od-
działami w wielu krajach na całym świecie, takich jak Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Polska, 
Brazylia i Chiny. 
Lavorwash posiada zakłady produkcyjne we włoszech i za granicą, w szczególności: 
Włochy: Pegognaga - produkcja urządzeń wysokociśnieniowych, automatów myjących i urządzeń dla 
przemysłu, Mediolan odkurzacze domowe i przemysłowe,
Brazylia myjki wysokociśnieniowe, odkurzacze na rynek Ameryki Południowej,
Chiny produkcja myjek wysokociśnieniowych do użytku domowego.
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Lavorwash przez lata

40-lat innowacji

1983 – 
produkcja i komercjalizacja 

linii urządzeń 
wysokociśnieniowych

1993 – powiększenie 
magazynów w mieście 
Pegognaga (Włochy)

2000 – Lavorwash 
na giełdzie papierów 

wartościowych w Mediolanie

2004 – przejęcie kilku firm 
(marek) i produkcja maszyn z tym 

związanych w różnych 
sektorach

1975

1983

1986

1993

1996

2000

2001

2004

2013

2015

 1986 – produkcja myjek 
wysokociśnieniowych dla 
użytku domowego, nowy 

magazyn otwarty w mieście 
Pegognaga

1996 – scentralizowanie 
firmy i obsługa rynku lokalnego 

i zagranicznego z głównego 
magazynu, ekspansja na 
rynki zagraniczne oraz 

pierwsze własne oddziały, 
certyfikat ISO 9001

2001 – Lavor PRO gama 
maszyn dla profesjonalistów

2013 – Nowy oddział 
Lavorwash Polska który 
dołączył do istniejących 
we Francji, Hiszpanii, 

Wielkiej Brytanii



 

 

WINDY IF FOAM COMPRESSOR – ODKURZACZ 
SUCHO-MOKRO, EKSTRAKCYJNY I PIANOWY 

1. OPIS  

 

 

SYSTEM PIANOWANIA 

 

DWIE PROFESJONALNE TURBINY SSĄCE 

 

FILTRY CARDRIDGE POLIESTROWY 

 

OTRZĄSACZ FILTRA 

  

2. DANE TECHNICZNE 

  

   WINDY IF FOAM COMPRESSOR 

KOD  8.239.0018  

ZASILANIE  230 V / 50 Hz   

ILOŚĆ TURBIN/ MOC MAX 2 – 2000 W (2400 W)  

PODCIŚNIENIE 22 kPa/2200 mmH2O  

PRZEPŁYW POWIETRZA 130 l/s  

POJ. ZBIORNIA CAŁ./NA SUCH/NA MOKRO  65 l./30 l./ 40 l.  

WYMIAR/WAGA  44x46x96/16 kg 

  



 

 

 WINDY IF FOAM COMPRESSOR – ODKURZACZ 
SUCHO-MOKRO, EKSTRAKCYJNY I PIANOWY 

3. OPIS  

Dwie profesjonalne turbiny ssące z systemem by-pass, zbiornik z 
nierdzewnej stali, pompka detergentu (48 W – 0,7-1 l/m – 15 bar), 
zbiornik na chemię 12 l., filtr cartridge poliestrowy, 10 m przewód 
zasilający, akcesoria Ø 40, akcesoria do podłączenia kompresora 
(wymagana tylko przy pianowaniu) 
 
 
 
 

 
WINDY IF FOAM  jest odkurzacze ekstrakcyjnym i pianowym, 
idealne rozwiązanie dla mycia samochodów wewnątrz jak i na 
zewnątrz, dostarczany jest z zestawem do podłączenia 
kompresora, posiada zewnętrzny zbiornika na chemię, praca nie 
wymaga otwierania odkurzacza 
 
 

 
Dzięki specjalnej szczotce, piana jest nakładana w sposób bardzo 
prosty i szybki na siedzenia i dywaniki samochodu, odkurzacz 
posiada ssawę do prania tapicerki i można ją wykorzystać do 
szybkiego odsysania piany, dwie turbiny ssące w idealny sposób 
odsysają pianę z powierzchni i dzięki temu uzyskuje się szybkie 
osuszanie powierzchni (20 min,) 
 
 
 

 WINDY IF FOAM jest idealnym rozwiązaniem dla wstępnego 
mycia felg, samochodu i silnika. Lanca z siedmio metrowym 
wężem do podawania piany na samochód pozwala na idealne 
rozłożenie środka chemicznego na powierzchni. 
 
Użycie: 
Mycie samochodu i siedzeń, dywany, sofy, restauracje, kuchnie 
oraz toalety 
 
Potencjalni klienci: 
Salony samochodowe, myjnie, warsztaty, firmy sprzątające itd 
 
 



 

 

 WINDY IF FOAM COMPRESSOR – ODKURZACZ     
SUCHO-MOKRO, EKSTRAKCYJNY I PIANOWY 

 

5. AKCESORIA  

 

STANDARDOWE AKCESORIA 

 

Wąż 2, 5 mb 

 

Zestaw do prania  

 
Ssawa do tapicerki 

 
Szczotka do nakładania piany 

 

Lanca do pianowania 

 

Wąż na detergent 2 x 3,5 mb 

 

Fitlr cartridge 

 Ssawa szczelinowa 

OPCJONALNE AKCESORIA 

5.212.0022 WORKI PAPIEROWE 

5.209.0177 FILTR TKANINOWY 

5.212.0093 FILTR NYLONOWY 

 
 

 



 

 

WINDY IF FOAM - ODKURZACZ SUCHO-MOKRO 
EKSTRAKCYJNY I PIANOWY 

1. OPIS  

 

 

SYSTEM PIANOWANIA 

 

DWIE PROFESJONALNE TURBINY SSĄCE 

 

FILTRY CARDRIDGE POLIESTROWY 

 

OTRZĄSACZ FILTRA 

  

2. DANE TECHNICZNE 

  

   WINDY IF FOAM 

KOD  8.239.0017  

ZASILANIE  230 V / 50 Hz   

ILOŚĆ TURBIN/ MOC MAX 2 – 2000 W (2400 W)  

PODCIŚNIENIE 22 kPa/2200 mmH2O  

PRZEPŁYW POWIETRZA 130 l/s  

POJ. ZBIORNIA CAŁ./NA SUCH/NA MOKRO  65 l./30 l./ 40 l.  

WYMIAR/WAGA  44x46x96/16 kg 

  



 

 

WINDY IF FOAM - ODKURZACZ SUCHO-MOKRO 
                 EKSTRAKCYJNY I PIANOWY 

3. OPIS  

Dwie profesjonalne turbiny ssące z systemem by-pass, zbiornik z 
nierdzewnej stali, pompka detergentu (48 W – 0,7-1 l/m – 15 bar), 
zbiornik na chemię 12 l., filtr cartridge poliestrowy, 10 m przewód 
zasilający, akcesoria Ø 40, akcesoria do podłączenia kompresora 
(wymagana tylko przy pianowaniu) 
 
 
 
 

 
WINDY IF FOAM  jest odkurzacze ekstrakcyjnym i pianowym, 
idealne rozwiązanie dla mycia samochodów wewnątrz jak i na 
zewnątrz, dostarczany jest z zestawem do podłączenia kompresora, 
posiada zewnętrzny zbiornika na chemię, praca nie wymaga 
otwierania odkurzacza 
 
 

 
Dzięki specjalnej szczotce, piana jest nakładana w sposób bardzo 
prosty i szybki na siedzenia i dywaniki samochodu, odkurzacz 
posiada ssawę do prania tapicerki i można ją wykorzystać do 
szybkiego odsysania piany, dwie turbiny ssące w idealny sposób 
odsysają pianę z powierzchni i dzięki temu uzyskuje się szybkie 
osuszanie powierzchni (20 min,) 
 
 
 

WINDY IF FOAM jest idealnym rozwiązaniem dla wstępnego 
mycia felg, samochodu i silnika. Lanca z siedmio metrowym 
wężem do podawania piany na samochód pozwala na idealne 
rozłożenie środka chemicznego na powierzchni. 
 
Użycie: 
Mycie samochodu i siedzeń, dywany, sofy, restauracje, kuchnie 
oraz toalety 
 
Potencjalni klienci: 
Salony samochodowe, myjnie, warsztaty, firmy sprzątające itd 
 
 



 

 

WINDY IF FOAM - ODKURZACZ SUCHO-MOKRO 
              EKSTRAKCYJNY I PIANOWY 

5. AKCESORIA  

 
STANDARDOWE AKCESORIA 

 

Wąż 2, 5 mb 

 

Zestaw do prania  

 
Ssawa do tapicerki 

 
Szczotka do nakładania piany 

 

Lanca do pianowania 

 

Wąż na detergent 2 x 3,5 mb 

 

Fitlr cartridge 

 Ssawa szczelinowa 

OPCJONALNE AKCESORIA 

5.212.0022 WORKI PAPIEROWE 

5.209.0177 FILTR TKANINOWY 

5.212.0093 FILTR NYLONOWY 

 

 
 



 

 

HYPER CR LP FOAM WYSOKOCIŚNIENIOWE 
URZĄDZENIA Z ZESTAWEM PIANUJĄCYM 

1. OPIS  

 

 

SYSTEM 
PIANOWANIA 

 

SYSTEM DYSZ 
OSZCZĘDZAJĄCYCH 
ENERGIĘ 

 
SYSTEM TOTAL STOP 

 

TOTAL STOP Z 
SYSTEMEM 
OPÓŹNIENIA  
HYPER CR 2015 

 

CHŁODZENIE 
WODNE SILNIKA, 
NIERDZEWNA STAL 

2. DANE TECHNICZNE 

  

   HYPER CR FOAM 1211 HYPER CR FOAM 2015 

KOD  8.654.0097  8.654.00xx 

CIŚNIENIE 125 bar 200 bar 

PRZEPŁYW 660 l/h  900 l/h  

ZASILANIE  3000 W - 230 V / 50 Hz   7000 W - 400 V / 50 Hz   

TYP POMPY/OBROTY SILNIKA MPW5 Ni/1450 obr/min  MPW5 Ni/1450 obr/min  

POMPA CHEMI  15 bar – 48 W  15 bar – 48 W  

WYMIAR/WAGA  50x90x83/42 kg 50x90x83/42 kg 

  



 

 

 HYPER CR LP FOAM WYSOKOCIŚNIENIOWE 
URZĄDZENIA Z ZESTAWEM PIANUJĄCYM 

3. OPIS  

 • 4 biegunowy, elektryczny silnik (1450 RPM) z ochroną 
termiczną i chłodzeniem wodnym (mod. 2015) • Trzy 
ceramiczne tłoki, niklowana głowica pompy z wbudowanym 
zaworem bypass • Zintegrowane elastyczne sprzęgło • Niskie 
napięcie i system Całkowitego zatrzymania (mod. 2015) • 
Zaworki ssące oraz tłoczące wykonane ze stali nierdzewnej • 
Zintegrowany zbiornik detergentu ssący z zewnętrznym 
czujnikiem ssania • Manometr glicerynowy • Uchwyt na 
akcesoria • Uchwyt kabla zasilającego • Stalowa rama • 
Pokrywa ze stali • System podwójnych dysz AISI 303, • 
Urządzenie dostarczane z systemem podłączenia kompresora, 

zaworem i manometrem oraz regulatorem powietrza,  
 
 
HYPER CR FOAM  jest urządzeniem ciśnieniowym z możliwością 
pionowania, idealne rozwiązanie dla mycia samochodów na 
zewnątrz, dostarczany jest z zestawem do podłączenia 
kompresora,  
 
 
 

 
 
 HYPER CR FOAM jest idealnym rozwiązaniem dla wstępnego 
mycia felg, samochodu i silnika. Lanca z siedmio metrowym 
wężem do podawania piany na samochód pozwala na idealne 
rozłożenie środka chemicznego na powierzchni. 
 
Użycie: 
Mycie samochodu i siedzeń, dywany, sofy, restauracje, kuchnie 
oraz toalety 
 
Potencjalni klienci: 

Salony samochodowe, myjnie, warsztaty, firmy sprzątające itd 
 
 
 
 



 

 

 WINDY IF FOAM COMPRESSOR – ODKURZACZ     
SUCHO-MOKRO, EKSTRAKCYJNY I PIANOWY 

 

5. AKCESORIA  

 

STANDARDOWE AKCESORIA 

 

Pistolet M22 -3/8  

 
Lanca   

 

Dysza wysokociśnieniowa i 

dysza ECO 

 

Lanca do pianowania 

 

Wąż na detergent 2 x 3,5 mb 

 

Wąż wysokociśnieniowy 10 mb 
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Wyposażony w:

• Obudowa wykonana ze stali nierdzewenj AISI 304 • Dioda sygnalizująca gotowość 
maszyny • Boiler 3 kW s/s AISI 304 – grubość 25/10 • dioda sygnalizująca niski 
poziom wody • Boiler napełniany jest automatycznie • przełącznik chemii i detergentu 
• Pełna gama akcesorii, filtr zmywalny • Waż 4 mb • Zbiornik na wodę brudną 64 l. 
• System opróżniana zbiornika – wąż spustowy • Regulacja pary • System przedmuchu 
• Główny wyłącznik z diodą sygnalizacyjną • Włącznik kotła z diodą sygnalizacyjną.

NEW

Profesjonalne generatory pary

Wyposażenie standardowe:

 ∙ 5.211.0068 wąż parowy 
z pistoletem 4 m

 ∙ 5.209.0151 wąż 2 m

 ∙ 3.753.0085

 ∙ 3.754.0195

 ∙ 3.754.0005

 ∙ 5.209.0126

 ∙ 6.402.0106

 ∙ 6.402.0107

 ∙ 6.405.0207

 ∙ 3.754.0194

 ∙ 3.754.0215

 ∙ 3.754.0196

 ∙ 3.754.0197

 ∙ 5.212.0021

GV Etna 4000 FOAM

GV ETNA 4000

Kod urządzenia 8.451.0101
Max ciśnienie/Temp. 7 bar/1650C
Moc kotła 3000 W/230 V 50 Hz
Moc turbiny 1100 W
Podciśnienie/Przepływ 20,39 kPa/220m3/h
Poj zb wody/Poj zb detergentu 5 l./5 l.

Oglądaj na youtube.pl
www.youtube.com/lavorpro
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Profesjonalne generatory pary

Obszary zastosowań

Przemysł spożywczy i rolnictwo: Usługi gastronomiczne (przemysł 
spożywczy, rozlewnie napojów, winnice). Hotele, szkolnictwo i opieka 

zdrowotna. Przemysł, transport, myjnie, salony samochodowe, warsztaty 
samochodowe, auto detailing.

Nowy prosty i intuicyjny panel sterowania, szybkie podłączenie 
węża, główny wł/wył z diodą sygnalizacyjną, kocioł wł/wył z diodą 
sygnalizacyjną, funkcja pary, regulator detergentu, regulator natężenia 
przepływu pary, dioda gotowości pracy, Wskaźnik niskiego poziomu 
wody, dioda z syreną, manometr pary, Pistolet z wbudowaną Kontrolą 
rozruchu i regulacją mocy odkurzania.

Funkcja Hot air - wyjście ciepłego powietrza, nadmuch ciepłego powietrza 
na mytą tapicerkę, powietrze nadmuchiwane jest przez 2 m wąż
Rura do szybkiego spuszczania brudnej wody zebranej bez zdejmowania 
głowicy, turbina dwuwnetylatorowa, 
Wyposażony w 3 pompy: kotła, detergentu i wody. Maszyna wyposażona 
w 2 termostaty bezpieczeństwa, 1 wył. Ciśnienia i 1 mechaniczny wyłącznik 
max ciśnienia.

Zawór aktywujący funkcję pary/piany. Uniwersalna maszyna: 
czyszczenie z detergentem, tylko parą lub parą z detergentem pianą i ciepłą 
wodą. Wyposażona w zawór do podłączenia kompresora i manometr oraz 

regulator. Nieograniczona autonomia dzięki nieprzerwanemu zasilaniu 
kotła, co umożliwia doładowanie wody w zbiorniku, bez konieczności 

zatrzymania maszyny i przerw w pracy.



 

ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz 
info@lavorwash.pl, www.lavorwash.pl 
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WINDY IF FOAM  WINDY IF FOAM COMPRESSOR 
 

 

 

KOD ODKURZACZE NA SUCHO-MOKRO CENA KATALOGOWA 

8.239.0017 WINDY IF FOAM (2 400 W, 130 l/s, 22 kPa, zb. 65 l.) 3 420,00 

8.239.0018 
WINDY IF FOAM COMPRESSOR (2 400 W, 130 l/s,  

22 kPa, zb. 65 l.) 
4 170,00 

8.654.0097 
HYPER CR FOAM 1211 (230 V, 50 Hz, 1450 obr/min, 
125 bar, 660 l/h, 3000 W) 

Sierpień 15’ 

8.654.00xx 
HYPER CR FOAM 2015 (400 V, 50 Hz, 1450 obr/min, 
200 bar, 900 l/h, 7000 W) 

Wrzesień 15’ 

8.451.0108 GV ETNA 4000 FOAM  10 500,00 
 

  

HYPER CR FOAM ETNA 4000 FOAM 

*Cennik obowiązuje od 01.07.2015 r. 

*podane ceny są cenami NETTO, nie zawierają podatku VAT (+23%) 

mailto:info@lavorwash.pl

