
ÅKGLÄTTARE 
HYDRAULISKSTYRNING & BENSINMOTOR

AB Lindec® LC1200H 
(hydraulisk styrning, 
bensinmotor)
Lindec® LC1200H Åkglättare har en kraftfull 37/35-hk 
Vanguard bensinmotor som driver dubbla 5-bladiga 
rotorer till en rotor toppfart på hela 180 Rpm. Lindec® 
LC1200H Åkglättare (2x120 cm) har konstruerats för 
professionella golventreprenörer för bästa möjliga 
prestandaoch körglädje.

Den här modellen har många standardfunktioner och 
fördelar såsom: 
höghastighetsrotorer, fällbara skyddsringar - för 
billigare frakt och enkel bladomkopplare. Fäll upp 
sätesramen - för enkelt underhåll, service och 
reparationer. Gaffeltruckfickor - för säkrare lyft. Super 
kraftiga växellådor - för långvarig foch säker drift. 
Svensk design och svensk produktion.

PS. Maskinen som visas på bilden ovan är en modell 
LC1200H med hydraulisk pitch som tillval.
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ab lindec® vill lämna rätt information, teknisk beskrivning och läggningsbeskrivning av sina produkter, men ab lindec® har ingen 
kontroll över hur produkten, är blandad, och applicerad, eller under vilka omständigheter, ab lindec® kan därför aldrig hållas ans-
varig. ab lindec® är enbart ansvarig för kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.

Proffsförarplats
 

Fakta LC1200H
Motor Vanuard 37/35 Hk
Mått 260 x 127 x 142 cm
Skurningsbredd 240 cm
Glättningsbredd 234 cm
Rotorbredd 117 cm, 5 bladig
Maximal rotor Rpm 180 rpm
Vikt 600 kg
Bränsle tank 30 lit
Vatten tank 30 lit

Standardutrustning
• Hydraulisk styrning
• 37/35 Hk Vanguard motor
• Momentomvandlare/Torque Converter koppling
• Speciellt framtagna spindelarmar som har tätningar 

för att hindra betong och betongvatten. 
• Kardanaxlar med extra tätningar för bästa hållbarhet 

och enklare styrning.
• Fällbar sätesram för enkel åtkomst till motor och 

drivaxlar 
• Uppfällbara skyddsringar för minskad volym vid 

transport (227 cm bredd) samt enklare blad-byten. 
• Gaffelfickor för säkrare lyft
• Fyra justerbara LED lampor med möjlighet till två 

extra (förberett kablage).
• Höghastighets rotorer (180 Rpm) för överlägsen 

finishing
• Elektrisk huvudströmbrytare
• Två justerbara handverktygsfästen
• Vattentäta elektriska anslutningsdon
• Tim/varv räknare
• Spraysystem
• Centriska lyftpunkter inkl. lyftband
• Dokumentrör (manualer)
• Kopphållare
• Justerbart säte
• Oljevakt
• 12 V laddningsuttag
• CE godkänd

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

Superkraftiga växellådor
Överdimensionerade 
växellådor för maximal drift 
och livslängd

Uppfällbara skyddsringar
Uppfällbara skyddsringar 
för minskad plats vid 
transport (227 cm bredd) 
samt enklare blad-byten

Gaffelfickor
Gaffelfickor för säkrare lyft

Tillbehör
Transporthjul #LCDW
Skurskiva stål #116266
Skurskiva composite #11665
Glättarblad #11514
Kombinationsblad #11564
Plastblad #11576
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