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ÅKGLÄTTARE
MANUELL STYRNING

Standardval
Den nya Lindec® LC900 åkglättaren har en kraftfull
26 Hk Honda bensinmotor som driver dubbla
4-bladiga rotorer till ett toppvarv av 170 varv/min.
Lindec® LC900 åkglättare har konstruerats för
professionella golventreprenörer för att ge bästa
möjliga prestanda, en ny era inom betongindustrin,
och en av de mest hållbara, effektiva och
högpresterande 900:a åkglättarna på marknaden.
Maskinen är CE-certifierad och följer alla
säkerhetskrav av maskindirektivet 2006/42/EG och
AFS 2008:3.
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Kraftfulla LED-lampor
Två framåtriktade och två
bakåtriktade - för bättre
sikt vid arbete i mörker
(4 x 15W).

Enkelt byte av drivrem
Smarta funktioner möjliggör
ett snabbt och smidigt byte
av drivrem.

Huvudströmbrytare
Huvudströmbrytare för att
skydda att batteriet inte
laddas ur och för skydd mot
obehörig användning.

Handstålsfästen
Justerbara handstålsfästen
på varje sida.

Fakta

LC900

Motor

Honda GX690, 26 Hk

Dimensioner (L x B x H)

201 x 103 x 142 cm

Skurningsbredd

2 x 94 cm

Rotor Ø blad

91 cm, 4-blad

Varvtal

170 varv/min

Vikt

340 kg

Bränslekapacitet

23 liter

Vattenkapacitet

23 liter

Tillbehör
Kantfuktionskit

art.nr: LC900340

Transporthjulset

art.nr: LCDW

Maskinkapell

art.nr: 11074

Extra LED-lampor

art.nr: LC900250

Skurskiva

art.nr: 11619

Skurskiva komposit

art.nr: 11664

Glättarblad

art.nr: 11512

Glättarblad, plast

art.nr: 11575

Kombinationsblad

art.nr: 11562

LC stolarmstöd

art.nr: LC900842

LC stolsäkerhetsbälte

art.nr: LC900876

Katalysator GX690

art.nr: 11085

Standardutrustning
•
•
•
•
•

Kontrollpanel

•
•

Fällbar sätesram

Service, underhåll och reparation
Fällbar sätesram för enkel åtkomst till motor och drivaxlar.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

26 Hk Honda-motor (GX690)
Momentomvandlare/torque converter koppling
Speciellt framtagna spindelarmar som har tätning
för att hindra betong och betongvatten att komma
in i spindelkorset för minskat nödvändigt underhåll.
Kardanaxlar med extra tätningar för bästa hållbarhet
och enklare styrning.
Fällbar sätesram för enkel åtkomst till motor och
drivaxlar.
Fyra justerbara LED-lampor med möjlighet till att
komplettera med extra.
Höghastighetsrotorer (170 varv/min) för överlägset
resultat.
Elektrisk huvudströmbrytare
Två justerbara handstålsfästen
Vattentäta elektriska anslutningsdon
Räknare av motorvarvtal och timmar
Spraysystem
Centriska lyftpunkter inklusive lyftband
Dokumentlåda (servicemanual)
Mugghållare / Justerbar stol
Motoroljevakt / 12 V-uttag
CE-godkänd
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