
DIESEL KANTGLÄTTARE

Ny Diesel kantglättare
Den nya AB Lindec® LC424D (diesel) glättaren är 
utrustad med en 4,6 hk Hatz dieselmotor (1B20) som 
driver en 5-bladig rotor för bättre stabilitet och bättre 
prestanda. Som på alla AB Lindec® glättare, innehåller 
spindelarmarna förseglingar, för att förhindra att betong 
och betongvatten kommer in i spindelkorset (mindre 
underhåll). Den har en kantglättarskyddsring och 
fällbart handtag för att lättare transportera och billigare 
fraktkostnader.

Maskinen är CE-certifierad och följer alla säkerhetskrav 
i maskindirektiv enligt EN 953: 1997 och ISO 13857: 
2008.
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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.

Fakta LC424D
Motor Hatz 1B20 4,6 Hk
Dimensioner, ihopfälld 
(L x B x H) 102 x 61 x 70 cm

Skurskiva Ø 61 cm
Glättarblad 23,5 cm x 12,7 cm
Antal glättarblad 5 stycken
Rpm 60 - 140 varv/min
Vikt 78 kgMade & Designed in EU Stark roterande 

skyddsring
Skyddsringen gör det 
möjligt att glätta & skura 
nära väggar och pelare. En 
mjuk list på ringen skyddar 
ytan mot skador.

Tillbehör
Skurskiva, 60 cm art.nr: 11628-5
Skurskiva komposit art.nr: 11664
Glättarblad art.nr: 11508
Glättarblad, plast art.nr: 11573
Lyftband, 0.7 m art.nr: LC900842

Fällbart handtag
Fällbart handtag för 
att lättare transportera 
och erhålla billigare 
fraktkostnader.

Specialdesignade 
spindelarmen
De speciellt framtagna 
spindelarmen innehåller 
tätning för att undvika att 
betongvatten kommer 
in i spindelkorset samt 
för att undvika onödigt 
underhåll och den längsta 
livslängden.
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