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ÅKGLÄTTARE
MANUELL STYRNING

NYHET

Ny ekonomiåkglättare
Den nya Lindec® VP900 åkglättaren har en kraftfull
26 Hk Honda bensinmotor som driver dubbla
4-bladiga rotorer till ett toppvarv av 160 rpm. Lindec®
VP900 åkglättare har konstruerats för professionella
golventreprenörer och maskin uthyrningsföretag
som har höga krav på låg inköpskostnad lättare
vikt, höghastighetsrotor, kvalite och hållbarhet.
En ny era inom betongindustrin för både större och
mindre ytor.
Maskinen är CE-certifierad och följer alla
säkerhetskrav av maskindirektivet 2006/42/EG och
AFS 2008:3.
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Fakta

VP900

Motor (Honda GX690)

26 Hk

Dimensioner (L x B x H)

201 x 103 x 136 cm

Skurningsbredd

2 x 94 cm

Rotor Ø blad

94 cm, 4-blad

Rpm, max

160 varv/min

Vikt
305 kg
exklusive blad/skurskiva
Kraftfull drivlina
Drivlinan är konstruerad
för att hålla, med kraftiga
handtag monterade med
stadiga u-fästen.

Kontrollpanel
Innehåller tändning och
timmätare monterad på
motorn.

Kontrollpanel
Med
tändning,
digital
timräknare och strömbrytare
för LED-lamporna.
Starka LED-ljus
4 starka LED-ljus som extra
tillval.

Kraftiga växellådor
Inga kompromisser! Vi
använder
samma
väl
beprövade växellådor och
rotorer som på våra LC
”premium class” maskiner.

Lätt tillgång till motorn
Tack vare en öppen design
är det lätt att komma åt
motor och koppling för
underhåll och reparation.

Bränslekapacitet

23 liter

Tillbehör
Transporthjulset

art.nr: LCDW

Maskinkapell

art.nr: 11074

El. kabel,
inkl. LED-lampor

art.nr: VP900883

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
• 26 Hk Honda-motor (GX690)
• Robusta växellådor
• Centrifugal 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.
• Höghastighetsrotor
(160
varv/min)
för
överlägset resultat.
• Centriska lyftpunkter inklusive lyftband
• Vattentäta elektriska anslutningsdon
• Motoroljevakt
• CE-godkänd
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