
1

Lintho Maskin AS



2

Vakuumløftere fra Pritec

Vaculyft E

Vaculyft P

Vaculyft L

Vaculyft PM

Å benytte vakuumløfter i arbeidet med hånd-
tering av  stein, handler om å effektivisere 
arbeidet og redusere fysisk belastning til en 
brøkdel. 

God ergonomi gir god økonomi i gjennomføringen av arbeidet.

Vår hovedleverandør av vakuumløftere er svenske Pritec Vakulyft AB. 
Fabrikken er lokalisert rett sør for Gøteborg. Deres satsningsom-
råder for vakuumløft er på den ene siden rette mot industrien og 
deres behov for å effektivisere driften ved hjelp av løfteteknikk. 
På den andre siden er det maskiner og verktøy for løft og håndte-
ring av stein i alle varianter. 

Pritec har en betydelig kunnskap om stein- og betong-produk-
ter som er aktuelle, en kunnskap som kommer til sin rett når det 
er snakk om effektive løfteverktøy. Det finnes en stort utvalg av 
forskjellige løfteverktøy, i tillegg arbeider vi tett med våre kunder 
og Pritec når det gjelder utvikling av eventuelle nye løfteverktøy. 
Husk at bruker-vennlige og effektive verktøy er en viktig faktor 
som i stor grad er avgjørende både for ergonomi og økonomi.

Vaculyft PM har et Hinnowa beltegående understell og er således 
en selvgående maskin som enkelt transporterer materialet med 
seg etter hvert som man forflytter seg i arbeidet. Den svingbare 
kranarmen gir et arbeidsområde på opptil 6 meter før man even-
tuelt trenger å flytte maskinen. Maskinen kan leveres med Honda 
bensinmotor eller Hatz dieselmotor for drift av både vakuumløft og 
fremdrift av understellet. En person arbeider effektivt alene med 
Vaculyft PM. Et stort utvalg av verktøy som gir en meget effektiv 
håndtering av kantstein, belegningsstein og gangbaneheller. Verk-
tøy for både betong og granitt.

Vaculyft P er en vakuumløfter beregnet for montering på lastebæ-
rer med pallegafler. Kobles til lastebærerens hydraulikksystem som 
gir drift til vakuumsystemet. Benytter alle de samme løfteverktøye-
ne som Vaculyft PM. Kan også leveres med Yanmar dieselmotor.

Vaculyft L har også et bel-
tegående understell som 
gir enkel forflytning og 
opprigging. Maskinen har 
hydrauliske støttebein og 
kan kobles fra understellet. 
Benytter alle de samme løf-
teverktøyene som Vaculyft 
PM og P.

Vaculyft E har elektrisk drift. 
Et supert alternativ om man 
skal arbeide innendørs eller 
fokuserer på lavt lydnivå. 

Utstyrt med hydrauliske 
støttebein som gir en rask 
opprigging. Benytter alle de 
samme løfteverktøyene som 
Vaculyft PM, P og L. 
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SM 500 er en steinmagnet utstyrt med bensinmotor, og kan hen-
ges på hjullastere, gravemaskiner, kompaktlastere og gaffeltrucker.  
Løftekapasitet opp til 500 kg. Steinmagnet har en del standardverk-
tøy. I tillegg kan den utstyres med et adapter som gjør at man kan be-
nytte de vanlige løfteverk-tøyene som er for Vaculyft PM, P, L og E.

SM 1500 er «storebror» til SM 500. En steinmagnet utstyrt med 
bensinmotor, og kan henges på hjullastere, gravemaskiner, kompakt-
lastere og gaffeltrucker. Løftekapasitet opp til 1500 kg. Steinmagnet 
har en del standard-verktøy. I tillegg kan den utstyres med et adap-
ter som gjør at man kan benytte de vanlige løfteverktøyene som er 
for Vaculyft PM, P, L og E.

SMS 1000 er en nyutviklet unik vakuumløfter for løft opp til  
1000 kg. Beregnet for montering på gravemaskinens hurtigkob-
lingsfeste. Graverens hydraulikk gir drift til vakuumsystemet, 
noe som innebærer en komfortabel arbeidssituasjon. SMS 1000 
er en to-delt løsning, sugeenheten i kjetting ned fra vakuumen-
heten som sitter på graverens hurtig-
koblingsfeste. Samme verktøy som til 
SM 500 og 1500. Kan utstyres med 
et adapter som gjør at alle de øvrige  
Pritec løfteverktøyene kan benyttes. 

Kappa Levator er løsningen for å kunne håndtere de tyngste løf-
tene. Dette er en kompakt vakuumløfter med kapasitet opp til hele 
6000 kg. Vakuumenheten drives av en Honda bensinmotor. Kappa 
Levator kan leveres forskjellige løfteverktøy som er med på å gjøre 
den til en fleksibel løsning.

Wimag leverer en rekke forskjellige modeller, og har også standard-
verktøy som er utviklet for å løfte runde enheter som stein, rør etc. 
ved hjelp av vakuum.

Beta Levator er en vakuumløfter 
helt i andre enden av skalaen,  
dette er en batteridrevet vakuum-
løfter som betjenes manuelt av 2 
personer. Kapasitet opp til 100 kg. 
Meget enkel i bruk.

SMS 1000

Vakuumløftere fra Pritec

Vakuumløftere fra WiMAG

SM 500

Til å komplettere vårt program av vakuumløftere inngår noen 
modeller fra tyske Wimag. I utgangspunktet er disse beregnet 
for løft av stein.

Kappa Levator

Kappa Levator

Beta Levator
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 Planeringsutstyr fra AP

Modellene som vi har valgt å fokusere på er Basic Leveller, Leveller, Powerblade, 
og Graders. Løsningene leveres ofte med lasermottakere eller 3D GPS-system. Kan 
også leveres med tverrfallsensor og ultralyd. Når det gjelder laserutstyr, så leverer 
vi der løsninger fra Topcon eller Leika. Eller leverandør etter kundens ønske.

Basic Leveller er som det fremgår av navnet, den enkleste Leveller-løsningen i 
programmet fra AP. BLE leveres i 5 modeller, arbeidsbredde på 1400, 1600, 1800, 
2000 og 2200 mm. 

Leveller er en fellesbetegnelse for flere modeller. Det som er felles for alle Leveller-
modellene, er at er beregnet for å trekkes (i motsetning til Powerblademodellene som 
er beregnet for å «skyves»). Mange alternativer, leveres i arbeidsbredder fra 1200 
– 2850 mm. I tillegg kommer hydraulisk styrte sidevinger på hver side.

Mini-Leveller er en liten Leveller-løsning montert på et beltegående understell som 
også har en dumperkasse. Leveres i arbeidsbredde 1200, i tillegg kommer hydrau-
lisk styrte sidevinger på hver side. Fører kan betjene maskinen fra en stå-plattform.

Powerblade er bygget beregnet for å skyves. Dette er den mest vanlige planerings-
løsningen fra AP. Men hva man skal velge avhenger av hva maskinen skal brukes til 
og hva slags masse den skal jobbe med. Powerblade leveres i arbeidsbredder 2000, 
2200 og 2500 mm. Hydraulisk styrte sidevinger kommer i tillegg. Kan også leveres 
med hurtigkoblet lasteplate for supplering av masse.

Graders er en fellesbetegnelse for høvelsats som påmonteres hjullaster, minimas-
kin eller traktor. Har kan vi levere flere alternative løsninger som ofte skredersys 
kundens behov.

De fleste blir utrolig overrasket når de ser hvor raskt og 
med hvilken presisjon planeringsarbeidet utføres med 
laserstyrt planeringsutstyr fra AP.

AP Machinebouw er lokalisert i Rutten i Nederland. De har mer enn 30 års er-
faring som produsent av planeringsutstyr i forskjellig typer. Alle løsningene er 
beregnet for å montere på en hjullaster eller traktor (graders). Lintho Maskin er 
AP sin norske importør og har levert en rekke løsninger som alle har gitt meget 
positive tilbakemeldinger. 

Powerblade

Basic Leveller

Leveller

Mini Leveller

Powerblade

Tornado Grader
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BG 190

BG 160

Veihøvler fra HBM

HBM er den ledende leverandøren i det tyske markedet for veihøv-
ler med ca 50% markedsandel. I dag selges HBM veihøvler over store 
deler av verden. HBM benytter anerkjente underleverandører med 
blant annet motorer fra Perkins og Cummins, transmissjon fra ZF og 
Poclain hydraulmotorer og komponenter fra Poclain og Rexroth. 

Alle HBM modellene kan leveres med joystick. Comforthytten er 
utstyrt med et luftfjærende sete og aircondition.

HBM-Nobas er Europas eneste spesialiserte 
produsent av veihøvler. 

HBM sin veihøvelproduksjon er lokalisert i Nordhausen, midt 
i Tyskland. Selskapet inngår i industrigruppen GP Papenburg  
International GmbH som har mer enn 3500 ansatte.

BG 120

BG 190

BG 120

BG 120
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Hydrauliske steinklyper fra Hunklinger

Hunklinger Allortech er en ledende produsent 
av hydrauliske steinklyper. 

Selskapet har utviklet en rekke forskjellige hydrauliske steinklyper 
som kan  benyttes både på steinleggingsmaskiner, gravemaskiner og  
andre lastebærere. Hunklinger Allortech er lokalisert i nærheten 
av Munchen i Tyskland.

P01twist

P12twist

P02twist

Hunklinger P01twist er en «light» versjon av full-hydraulisk steinkly-
pe. Standard justering/innstilling til forskjellig typer belegningsstein 
uten verktøy. Denne modeller er egnet for minigravere fra 2,0 tonn og 
steinleggingsmaskiner. 360 grader rotasjon, full-hydraulisk, automa-
tisk og med Hunklinger «en-krets» kontrollsystem. Egenvekt 195 kilo 
og nyttelast 400 kg. For steintykkelse 5 - 12 centimeter. 

Hunklinger P12twist er en full-hydraulisk steinklype med en spesielt 
kraftig ”GKM-paver-shifting-kinematikk”. Med denne steinklypen kan 
man legge stein helt inntil vegger og kanter. Standard justering/ inn-
stilling til forskjellig typer belegningsstein uten verktøy. Denne mo-
deller er egnet for minigravere fra 2,5 tonn og steinleggingsmaskiner. 
360 grader rotasjon, full-hydraulisk, automatisk og med Hunklinger 
«en-krets» kontrollsystem. Egenvekt 225 kilo og nyttelast 400 kg. For 
steintykkelse 5 - 12 centimeter.

Hunklinger P02twist er en full-hydraulisk steinklype med optimale 
og unike egenskaper. Den er med en spesielt kraftig ”GKM-paver-shif-
ting-kinematikk”. Med denne steinklypen kan man legge stein helt inn-
til vegger og kanter. Standard justering/ innstilling til forskjellig typer  
belegningsstein uten verktøy. Denne modeller er egnet for minigravere 
fra 3,5 tonn og steinleggingsmaskiner. 360 grader rotasjon, full-hydrau-
lisk, automatisk og med Hunklinger «en-krets» kontrollsystem. Egenvekt 
280 kilo og nyttelast 400 kg. For steintykkelse 5 - 12 centimeter.

I produktprogrammet finnes også hydrauliske steinklyper for hånd-
tering av granittblokker og kantstein blant mye annet. Til disse stein-
klypene utvikles det gripefester som er tilpasset den type stein som 
skal håndteres. Hunklinger er også produsent av håndverktøyet som 
finnes øverst på neste side.
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Håndverktøy, utstyr & småmaskiner

Håndverktøy og mekaniske klyper for  
steinlegging.

Spesial håndverktøy og mekaniske klyper til arbeider med legging 
av belegningsstein og kantstein.
De mest brukte håndverktøyene er gummihammer (langt skaft), 
rettespett og steinklype.

Steinklype 

V400

Rettespett 

Gummihammer 

Rollpav120

Impact 430

Eco LED 2000

HTL350 

CRX68H

PX91

Orit mekanisk klype for håndtering av 
stein, et unikt universalverktøy som kan 
gripe inntil 600 mm bredde. 

Den mekaniske klypen har enkle 
innstillinger, er sikker i bruk. 
Et uunnværlig løfteverktøy.

Orit mekanisk klype

Orit steinkutter

Orit 4300MFK

Orit 360/350Orit KSH 2H RW

Orit KSH R 1021

Paclite designer og bygger høy-
kvalitetsmaskiner for en mengde 
ulike arbeidsområder som jord og 
markkomprimering, asfalt og vei-
anlegg, komprimeringsutstyr for 
betong.
Maskiner for toppdekke, betong-
kapping, arbeidsbe-
lysning og et bredt 
sortiment av tilbe-
hør.
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Terratest, er en komprimerings-
måler. Terratest er verdensledende 
innen utvikling og produksjon av 
Light Weight Deflectometers, og 
det er derfor vi tilbyr verdens første 
«TERRATEST 5000 BLU» med Blue-
tooth og stemmesyrt navigasjon.
Light Weight Deflectometer (LWD) 
er en dynamisk belastningsplate test 
ved hjelp av kabel eller Bluetooth tek-
nologi. Terratest produserer to mo-
deller av LWD også kjent som Light 
Drop Weight Tester (LDWT) og Por-
table Falling Weight Deflectometer 
(PFWD). Terratest enheter er alltid 
fult utstyrt med GPS-system, printer, 
kraftig oppladbart batteri, USB og 
programvare til PC. Terratest kom-
primeringsmåler har høy kvalitet og 
utstyr laget i Tyskland.

Lintho Maskin AS
Fiskerudveien 51 | 1850 Mysen | Tlf. 69 87 70 50 | post@ lintho-maskin.no | www.lintho-maskin.no

Lintho Maskin AS har en spennende utvikling med mange interessante maskiner 
samt nyheter innenfor de produktområdene vi har valgt å bygge vår virksomhet på.

I denne brosjyren har vi gitt dere en kort oversikt over hvilke 
maskiner og produktområder som er våre. Vi har fått en fin 
start på virksomheten som er inne i sitt fjerde er nå. Men vi 
som arbeider her har mange års erfaring og er i tillegg utro-
lig sultne på videre suksess. Vårt mål er å styrke oss innenfor 
våre utvalgte produktområder og være en foretrukken leve-
randør for våre kunder.

Vi er lokalisert i Mysen hvor vi har kontorer og verksted samt 
utstillingshall. På denne adressen har vi samlokalisering med 
Lintho Steinmiljø AS som vi også deler fellesfunksjoner og 
noen ressurser med. 

Våre leverandører har vi et sterkt og godt samarbeid med, 
og vi er stolte av å representere deres produkter i det nor-
ske markedet. I tillegg til leverandørene som er presentert 

i denne brosjyren, vil også nevne vår samarbeids-
partner på finansiering. DNB Finans gir oss fleksi-
ble og gode finansieringsløsninger vi kan tilby våre 
kunder.

Har du et behov som du ønsker informasjon om? Ta kontakt 
så kommer vi med forslag til løsning. Neste trinn kan være 
en demo hos dere eller hos oss.  Dersom det er et kortsiktig 
behov eller dere har ønske om å teste litt, tilbyr vi utleie av 
maskiner. 

Ta kontakt med oss så hjelper vi dere å finne en løsning!

januar 2
0

1
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Vi tar forbehold om trykkfeil og tekniske endringer.

Komprimeringsmåler fra Terratest

Terratest 5000 BLU


