
Artikelnr: LCLA
Sida 1 (2)
[sida 123]

HÄRDARE, FÖRSEGLARE OCH 
KRYMPSPÄRRS APPLIKATOR

En stor golv behandling, 
blir plötsligt mycket lättare, 
snabbare, enklare och roligare.
Med AB Lindec©s nya applikatorvagn kan man enkelt göra 
stora entreprenader på väldigt kort tid, dessutom med bättre 
resultat och betydligt mindre arbetskraft/tid. En liten smidig 
maskin med stor kapacitet med unika funktioner. Batteridriften, 
gör maskinen till det «gröna valet» utan avgaser eller kablar. 
Driften beräknas till ca 2 tim eller till ca 4000 m2. Varvstyrd 
flödespump som anpassar mängden efter gångtakten för att 
alltid ge rätt mängd material åtgång. D.v.s att åtgången är den 
samma oavsett gångtakt. Med en potensiometer  kontrollerar 
man materialåtgången. Slutar man gå eller backar, slutar 
automatiskt flödespumpen gå. Med ett spak på handtaget 
lyfter man upp borsten alternativt moppduken från golvet, 
vilket också underlättar då man skall vända eller kör i trånga 
utrymmen. Maskinen har tre olika verktyg, som kan användas 
enskilt eller tillsammans; spruta, borste eller moppduk, allt 
beroende av ur man vill göra behandlingen. Verktygen är 
mellan 115 och 125 cm breda, vilket innebär att för varje steg 
man tar har man behandlat över en kvadrat meter.
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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.

Artikelnr: LCLA
Sida 2 (2)
[sida 124]

Maskinen kan enkelt och snabbt fällas ihop och 
transporteras i en vanlig personbil, med den enkla vikten 
av 28 kg och med måtten 85 x 58 x 42 cm (ihop fälld).

Enkelt och smidig höjdjustering för att 
justera höjden på spraysystemet.

Fakta: LCLA
Batteri Statusindikator
System 12 V
Flow Pump 15 lit/min
Batteri  12 Ah (2 st)
Drifttid ca 2 tim / 4000 m2

Mått
utan verktyg

115 x 58 x 100 cm

Mått 
ihopfälld

85 x 58 x 42 cm

Vikt
enbart maskin

28 kg

Vikt sprayer verktyg 1,5 kg
Vikt borst verktyg 3 kg
Vikt mopp verktyg 4,2 kg
Totavikt,
inklusive alla verktyg

37 kg

För att byta eller ta bort verktyget, 
drag ut låsbulten på båda sidor och 
lyft rakt upp på båda sidor.

Enkelt och smidig att fälla ihop, drag 
ut låsbulten och fäll ned handtaget. 
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