
PRISLISTA
LINDEC® HYRMASKINER

Box 5,  421 21 V.Frölunda 
Tfn 031-298810,  Fax 031-298876 
info@lindec.se, www.betonggolv.com

GASOLÅKGLÄTTARE 
MANUELL STYRNING

Fakta: LC900P
Motor Kohler CH730, 25 Hk
Dimensioner  (LxBxH) 201 x 103 x 136 cm
Skurningsbredd 2 x 94 cm
Rotor Ø blad 91 cm
Varvtal 170 varv/min
Vikt 425 kg
Bränslekapacitet 23 liter
Vattenkapacitet 23 liter (spraysystem)

Extra förbruknings artiklar

Skurskiva art.nr:  11619
Skurskiva composite art.nr  11664
Glättarblad art.nr:  11512
Glättarblad, plast art.nr:  11575
Kombinationsblad art.nr:  11562

DYGNSHYRA MASKIN:   1950 ;-

GASOL     69 kr/kg

Gasol kostnad tillkommer alltid, samt eventuella övriga kostnader kan tillkomma på hyran; såsom rengöring, 
reparationer som uppstått under hyrestiden, och eventuella frakter, byte av glättarblad och skurskivor, fram-
förallt om de återlämnas, fulla av betong. Hyrestiden gäller med hämtning efter kl. 14:00 och återlämning 
senast kl. 09:00, om inget annat avtalats skriftligt. Maskinerna skall alltid transporteras med skurskiva och 
korrekt fastsatt i den samma, för att minimera risken att glättarblads armarna blir skeva. Maskinen/erna och 
tillbehör är AB Lindec´s egendom även under hyrestiden och kommer debiteras till fullt nypris om återlämning 
uteblir på avtalad tid. 
Gasol drift kan innebära viss risk för explosion, framför allt vid fel hantering. Iaktta största försiktighet vid han-
tering och vid byte av gasolflaskorna. Maskinen skall återlämnas med fulla gasolflaskor (16 kg), skulle ej så 
ske, kommer gasolen och frakt för den samma att debiteras hyrestagaren i samband med hyresdebiteringen.
Vi hänvisar till Allmänna hyresvillkor AB Lindec® längst bak i prislistan. 

Standardutrustning

• Manuell styrning
• 25 Hk Kohler gasol-motor 
• Momentomvandlare/tourque converter 

koppling
• Kardanaxlar med extra tätningar för  enklare 

styrning.
• Fällbar sätesram 
• Fyra justerbara LED-lampor
• Höghastighetsrotor (170 varv/min) 
• Elektrisk huvudströmbrytare
• Två justerbara handstålhållare
• Vattentäta elektriska anslutningsdon
• Räknare av motorvarvtal och timmar
• Vatten spraysystem
• Centriska lyftpunkter inklusive lyftband
• Dokumentlåda (servicemanual)
• Mugghållare

• Motoroljevakt
• Justerbar stol
• 12 V-uttag
• CE-godkänd


