
Art. nr. 11900-11904

Super Float® är tillverkade av HMPE-kompositmaterial 
av mycket hög kvalitet som i kombination med den 
unika designen ger marknadens bästa egenskaper: 

- Ultralätt, väger enbart en 1/3 av magnesium material
- Mycket låg friktion 
- Helt självflytande 
- ca 10 ggr längre livslängd än t.e.x magnesiumstål
- Bra glidegenskaper så att lite ansträngning krävs 
- Vatten- och smutsavvisande. Betong fäster inte 
- Lämnar inga ränder/märken 
- Tar upp mer cementslam 
- Kan användas vid extrema arbetstemperaturer från 
- 35 till + 60 ° C. 

De speciellt rundade kanterna säkerställer att inga 
ränder lämnas och att allt går ihop sömlöst. På grund 
av Superf Float® låga vikt är en bredare arbetsyta möjlig 
med mindre ansträngning. Detta gör att ett jämnare och 
planare slutresultat kan uppnås jämfört med aluminium- 
eller magnesium bull floats. 

AB Lindec® 
Super Float®

Modell
11900 Super Float® (fresno stil) 120x12 cm
11901 Super Float® (bull float stil) 150x20 cm

11902 Super Float® Borste inkl. fästen för 120x12 cm

11903 Super Float® vibrator vibrator
11904 Kucklehead vridbart huvud komposit

Användartid & laddningtid
Ett 5Ah Makita batteri räcker ca 4 tim vid konstant körning, beroende av batteriets livslängd och givetvis 
antal gjorda laddningar, detta skulle innebära att med ett 9ah batteri skulle då räcka 7-8 tim konstant körning. 
Laddningstiden beror ju också på batteriet och laddaren, men förslagsvis är laddningstiden ca 1 till 1 1/2  
tim för full laddning. Tex ett Makita batteri är normal 18V och Super Float vibratorn kan hantera max ca 
20V. Styrkan av vibrationer ställs in med en skruvknapp på vibratorenheten. OBS att vibrator enheten skall 
smörjas ca var 8:e timma.
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