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Version!Gipstransport är inget handarbete

Starke Arvid Lyft-8:a

Många både bär, lastar och lossar gipset för hand – i sitt anle-
tes svett och med stora tidsförluster. Men varför gå över ån ef-
ter vatten? Med vår nya Lyft-8:a hanterar du istället gips- och 
skivmaterial på ett bekvämt, säkert och ergonomiskt sätt. Hela 
buntar lossas enkelt på en gång utan att en enda skiva behöver 
flyttas för hand.

Lyft-8:an kan användas i många olika situationer, och även för 
andra slags transporter, men dess optimala plats i gipshante-
ringssystemet är när gipset har lyfts in i byggnaden med hjälp 
av Inlyften. Rulla helt enkelt in vagnen under gipset och höj
flaket. När du kört gipset dit du vill ha det sänker du flaket och 
låter Gipsbockarna ta över i en perfekt arbetshöjd.

Produktfördelar
Den robusta stålkonstruktionen lyfter enkelt upp till 1500 kg 
på en gång. Handtaget är enkelt att ta loss, vilket sparar plats 
när du transporterar vagnen. Lyft-8:an är fyrhjulsstyrd, vilket 
ger dig en svängradie på endast 1,5 m! Du bromsar enkelt ge-
nom att trycka handtaget nedåt.

• Enkel, effektiv och ergonomisk hantering av 
 skivmaterial
• Klarar gipsbuntar upp till 1500 kg
• Den perfekta länken mellan kran, lastmaskin, Inlyften  
 och Gipsbockarna
• Endast 1,5 m i svängradie
• Klarar även längre gips och gips levererat på pall
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Tekniska fakta

Art.nr: 18700 Tillval:        

Maxlast:  1500 kg Fällbara material-

Bredd: 700 mm underlägg

Längd exkl. handtag: 1900 mm

Längd på handtag:  1100 mm

Höjd: 580-730 mm

Avstånd mellan 

materialunderlägg: 1835-2925 mm

Vikt:  180 kg

Hjul: Massiva gummihjul

För att optimera frakt-
kostnaderna är handtaget 
enkelt demonterbart

Fyrhjulsstyrningen ger perfekt kontroll även 
i snäva situationer och de punkteringssäkra 
hjulen ger trygga transporter

Påskjutsbromsen ger kon-
trollerade transporter och 
aktiveras genom att trycka 
handtaget mot marken

Lyft-8:an är en central del av vårt numera klassiska system som hanterar gipset från lastbil till montageplats utan att en enda person behöver hand-
lyfta en enda skiva. Lönsamheten beskrivs ofta som 50 % kostnadsreduktion.

Skapa effektiva flöden genom att lasta Lyft-8:an direkt med hjul-
lastare från lastbil och in till rätt plats.

Den fyrhjulsstyrda Lyft-8:an tar sig lätt och säkert fram och ditt 
gips kommer upp från golvet så att du slipper materialskador och 
dålig ergonomi.

Fällbara materialunderlägg (tillval) 
för att vagnen enklare skall glida 
under gipsbocken. 

Utförligare tekniska fakta samt bruksanvisningar hittar du på 
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