
Stor arbejdsbrede
Med sugestyrke i hele breden

Effektiv opsamling
Men nænsom mod underlaget

Hurtig montering
Standard A-ramme montage

En stærk dansk familie..
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VITRA 
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EFFEKTIV RENGØRING AF KUNSTGRÆSBANER 

Effektiv rengøring uden at  
granulat og andet fyldmateriale 

fra banen samles med op! 



LØVSUGERFRONT

Producent:

Lindholdt Maskiner A/S
Industrivej 8
DK-6818 Årre

Tlf: +45 7677 4477
Mail:  Info@lindholdt-maskiner.dk
Web:  www.lindholdt-maskiner.dk

At rengøre en kunststofbane er i sig selv ikke nogen udfordring, men at gøre det uden at suge  
fyldmaterialet i banen med op er noget andet og det er her LC1000 kommer ind i billedet!

Løvsugerfronten er udviklet til effektivt at opsamle løv og skidt fra underlaget og ved hjælp af det speciel  
udviklet sugehoved, suges løv og skidt som ligger i overfladen af banen effektivt op uden at der suges i  
bunden af kunstgræsset, således at granulaten eller andet fyldmateriale ikke suges med op. 

Sugehovedets valsebørste jævner effektiv granulaten ud, så banen efterlades både ren og jævn.
Fronten kombineres med Vitra`s græsopsamler eller fejesugesystem eller med tilsvarende anlæg.

Løvsugerfront (LC1000)
Brede: 1300 mm.
Arbejdsbrede: 1000 mm.
Egenvægt: 55 Kg.
Sugeslange: 155 mm.
Højdejustering: 15-35 mm.
Hydraulik: Small PTO

Special udviklet til effektiv renholdelse af kunststof baner uden at banens fyldmateriale opsamles.

Kompakt opbygning med lav egenvægt og stor arbejdes brede.

Opbygget med standard A-ramme system, så fronten kan benyttes med trejdeparts sugeanlæg.

Vitra‘s forhandles gennem et stærkt landsdækkende netværk af forhandlere og servicecentre.
Alle med special uddannet personale, som er koblet direkte op på Vitra‘s interne netværk.

Vore forhandlere og servicecentre er fordelt over hele lander og der er således altid en  
servicepartner tæt på dig, som står klar til at rådgive og servicere både dig og din Vitra.

Din lokale Vitra forhandler:

Løvsugerfronten suger i hele frontens 
arbejdsbrede og har, på trods af en  
solid opbygning med standard  
A-ramme, en lav egenvægt.

Se forhandler oversigt og yderligere information på: www.lindholdtmaskiner.dk  

For yderligere data, se venligst prislisten.

Fronten er opbygget med standard A-ramme - Kat.0 og kan 
således monteres på et væld af forskellige maskiner.

Det specialudviklede sugehoved, opsamler effektivt løv fra 
banen uden at suge granulat fra bunden af banen med op.

Den hydrauliske drevne valsebørste, jævner nænsomt banens 
fyldmateriale ud, så banen efterlade pæn og jævn.


