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 Viktigt!
•	 Læs	denne	brugsanvisning	omhyggeligt	før	brug

•	 Sæt	dig	ind	i	transportvognens	køreegenskaber,	og	hvordan	den	optræder,		
	 før	du	begynder	at	arbejde	med	den	for	på	denne	måde	at	sikre	en	sikker,		
	 tryg	og	effektiv	anvendelse

•	 Tænk	på	at	du	som	chauffør	har	ansvar	for,	at	vognen	anvendes	på	en	
	 korrekt	måde	uden	at	udsætte	mennesker	og	ejendom	for	fare



Kære	kunde!
Tak fordi du har valgt et STARKE ARVID® produkt. Vi har over 25 års erfar-
ing inden for byggeindustrien. Vi udvikler, producerer og sælger udrustning 
til materialehåndtering, som henvender sig til erhvervsfolk. Totalt inde-
holder Starke Arvid produktsortiment omkring 20 produkter. 
Se videre på www.starkearvid.dk

3. Overblik og sikkerhed

Beskrivelse
El-8:an er en batteridrevet transportvogn med en løftekapacitet 
på 1200 kg, og indgår i Starke Arvids materialehåndterings-
system. Vognen er fremarbejdet af Alia AB til lettere at udføre 
transport af gipsplader eller lignende plademateriale. Vognen er 
4-hjulstyret, hvilket giver den en meget lille venderadius, og den 
bliver på denne måde let at håndtere på trange pladser.
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Beskrivelse

Pos. Benævnelse

1 Materialeoplægning

2 Løftestrop

3 Låsetapper (bagved ladets ramme)

4 Lastestrop

5 Batterikasse

6 Ladeskab (se side 5) 

7 Parallelstang

 



4. Overblik og sikkerhed

Sikkerhedsanvisninger
 Generelt

•	 Transportvognen	skal	anvendes	som	beskrevet	i	denne	instruktion	og	i	overensstemmelse	med	de	sikkerhedsfor-	
 skrifter, som gælder på arbejdspladsen i øvrigt samt i det land hvor El-8:an anvendes

•	 Anvend	altid	sikkerhedssko	med	stålkappe,	når	du	arbejder	med	El-8:an.	Afhængigt	af	arbejdsplads	og	pladetype		
 kan også hjelm og beskyttelseshandsker kræves

•	 For	at	undgå	at	uvedkommende	personer	anvender	transportvognen,	forlad	den	aldrig	med	nøglen	i	tændingslåsen		
 (se side 5)

•		 Forlad	aldrig	transportvognen	på	skrånende	underlag.	Selv	om	vognen	er	forsynet	med	parkeringsbremse,	kan	den		
 begynde at rulle

•	 Kontroller	at	El-8:an	ikke	er	skadet	på	en	sådan	måde,	at	sikkerheden	kan	risikeres,	før	den	tages	i	brug

 Kørsel/manøvrering

•	 Chaufføren	skal	være	opmærksom	på	omgivelserne	ved	brug	af	transportvognen,	og	have	en	god	sikkerhedsmarginal		
 i tilfælde af at uventede situationer opstår

•	 Planlæg	den	vej	du	vil	køre,	og	sørg	for	at	den	er	fri	og	fremkommelig.	Undgå	underlag	hvor	der	er	risiko	for	at	
 vognen kan vælte eller glide. Tænk på at iagttage stor forsigtighed, når du passerer hjørner og kryds

•	 Tænk	på	at	for	høj	hastighed	på	trange	pladser	er	en	stor	sikkerhedsrisiko

•	 Foretag	ikke	skarpe	drejninger	med	høj	hastighed.	At	dreje	mindsker	vognens	stabilitet

•	 Vognen	drejer	på	alle	fire	hjul	for	at	gøre	kørsel	på	trange	pladser	lettere.	Tænk	dog	på	at	dette	gør,	at	drejningerne		
 bliver snævrere

•		 Anvend	kun	El-8:an	på	steder	med	tilfredsstillende	belysning

•	 Hold	altid	begge	hænder	på	manøvreringshåndtaget	ved	al	manøvrering

•	 El-8:an	har	bevægelige	dele,	som	kan	udgøre	en	klemningsrisiko,	det	er	derfor	vigtigt,	at	du	ved	løftning	og	sænk-	
 ning	af	last	forsikrer	dig	om,	at	der	ikke	findes	nogen	inden	for	det	risikoområde,	hvor	klemmeskader	ville	kunne		
 opstå  

 Lastning

•	 El-8:an	er	beregnet	til	at	transportere	gipsplader	og	andet	plademateriale

•	 Lasten	skal	altid	være	centreret	over	materialeoplægningen	(se	side	3).	Belastning	må	aldrig	ske	på	ladet,	da	El-8:an		
 ikke er beregnet til denne type af anvendelse

•	 Transportvognen	må	aldrig	lastes	således,	at	højden	på	lasten	overstiger	650	mm.	Maksimal	last	på	1200	kg	må	heller		
 aldrig overskrides

•	 Sikre	altid	lasten	med	spændebånd	i	lastestropperne	(se	side	3),	hvis	der	findes	risiko	for	forskydning	af	lasten

 Advarselsetiket

 Denne advarselsetiket handler om nogen af de vigtigste ting 
 man skal tænke på før anvendelse af transportvognen, og 
	 skal	findes	på	samtlige	El-8:ar.

 MAXLAST 1200 kg
Var vid bruk uppmärksam på klämrisken vid trans- 

 portvagnens rörliga delar

Läs bruksanvisning innan användning

Bekanta dig med transportvagnens  köregenskaper  
 och hur den uppträder innan du sätter den i arbete  
 för att på så vis säkerställa ett säkert, tryggt och  
 effektivt användande



Beskyttelsesarrangementer
Transportvognen er forsynet med et manøvreringshåndtag af stan-
dardtype til ledstablere og lignende udrustninger. 
I dette er der integreret en række sikkerhedsfunktioner. 

•	 Nødstop,	som	umiddelbart	stopper	transportvognen	i	aktuel		
 position
 OBS.!	Nødstop	skal	kun	anvendes	i	nødsituationer

•	 Sikkerhedsafbryder	(”Belly	switch”),	som,	når	den	trykkes ind,  
	 standser	transportvognens	bevægelse.	Når	vognen	er	standset,		
 bevæger den sig ca. 0,5 m i modsat retning for at undgå 
 klemningsrisiko

•	 Dødmandsgreb,	som	skal	holdes	indtrykket	ved	manøvrering		
 samt ved løftning og sænkning af lasten

Instrumentpaneler	og	beskyttelsesarrangementer

Beskrivelse

Pos. Benævnelse

1 Løftning/sænkning

2 Køreretnings- & hastighedsregulator

3 Sikkerhedsafbryder (belly switch)

4 Dødmandsgreb 

5	 Nødstop	

6 Tændingslås

7 Batteriladningskabel

8 Batteriindikator og driftmåler

5. Overblik og sikkerhed
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Overblik og sikkerhed6.

Sikkerhedstest	(før	kørsel)
Transportvognen skal sikkerhedstestes daglig før brug. Denne test skal udføres uden last. 
OBS.!	Hvis	nogen	af	punkterne	ikke	klarer	sikkerhedstesten,	må	maskinen	ikke	tages	i	brug!

•	 Gør	en	inspektion,	således	at	transportvognens	mekaniske	dele	ikke	er	så	slidt	eller	skadet,	at	det	påvirker	vognens		
 sikkerhed

•	 Tryk	dødmandsgrebet	ind	(se	side	5)	og	kør	transportvognen	frem	og	tilbage.	Slip	dødmandsgrebet	og	forsøg	at	køre		
 vognen frem og tilbage. Dette skal ikke være muligt

•	 Kør	transportvognen	mod	dig	og	tryk	sikkerhedsafbryderen	(se	side	5)	på	håndtaget	ind.	Vognen	skal	då	standse		
 umiddelbart og bevæge sig ca. 0,5 m i modsat retning
 OBS.! Denne test skal udføres på en åben plads, hvor du ikke har risiko for at blive klemt mellem transportvognen og  
 genstande eller vægge

•	 Kør	transportvognen	fra	dig	og	tryk	på	nødstop	(se	side	5).	Den	skal	da	standse	på	ca.	0,5	m	og	vognens	funktioner		
 skal ikke kunne påvirkes førend nødstoppet er stillet tilbage

•	 Kør	fremad	i	fuld	fart	med	transportvognen	og	slip	dødmandsgrebet	helt.	Den	skal	da	standse	på	ca.	0,5	m	



7.

Løft/transport	af	El-8:an 

Generelt

Transportvognen er forsynet med en løftestrop (se side 3), som er placeret midt på ladet. Denne er beregnet til at blive 
anvendt ved løft med fx kran. Transportvognen kan også løftes med truck eller lignende ved af- og pålæsning fra fx 
lastvognslad.
OBS.! Transportvognen må kun løftes uden last.

Trækstangen kan fastholdes på ladet på følgende måde:
1.	 Fjern	det	forreste	materialeunderlag	helt	fra	vognen.
2.	 Fæld	trækstangen	ned	over	ladet.
3.	 Forreste	materialeunderlaget	monteres	igen	og	låses.

Løft med kran

•	 Sørg	for	at	alle	lemme	er	lukket	og	boltet,	samt	at	der	ikke	findes	løst	liggende	dele	på	transportvognen

•	 Tændingslåsen	(se	side	5)	skal	altid	være	slukket	i	forbindelse	med	løft/transport

•	 Vid	løft	med	kran	skal	løftestroppen	anvendes	

Løft med truck

Denne måde at løfte transportvognen på er kun beregnet til at blive brugt ved korte løft som fx af og på et lastvognslad 
eller lignende. Ved længere løft skal løft ske med kran (se ovenfor).

•	 Sørg	for	at	alle	lemme	er	lukket	og	boltet,	samt	at	der	ikke	findes	løst	liggende	dele	på	transportvognen

•	 Kør	ladet	op	i	højeste	position	før	løft	med	truck	eller	lignende

•	 Tændingslåsen	skal	altid	være	slukket	i	forbindelse	med	løft/transport

•	 Placer	gaflerne	under	ladet

OBS.! Vær	opmærksom	på	parallelstængerne	(se	side	3)	under	ladet,	således	at	disse	ikke	skades	af	truckgaflerne,	når	de	
placeres under ladet

Kørsel
Fremad/bakke

Hastigheden	er	trinløst	regulerbar,	og	justeres	ved	at	regulatoren	trykkes	mere	eller	mindre	ned.	

•	 Hold	dødmandsgrebet	inde	(se	side	5)	og	tryk	derefter	køreretnings-	&	hastighedsregulatoren	(se	side	5)	ind	til		
 ønsket position. Slip regulatoren for at standse vognen. Slip derefter dødmandsgrebet, når transportvognen står  
 stille

Bremsning

•	 Når	hastighedsregulatoren	slippes	bremses	transportvognen	blødt	og	standser.	Dette	er	den	normale	måde	at	
 bremse på

•	 Når	man	slipper	dødmandsgrebet	standser	transportvognen	pludseligt	og	parkeringsbremsen	kobles	ind.	Denne		
 funktion er kun beregnet til at blive brugt, hvis der opstår en situation, hvor brugeren vil stoppe vognen så hurtigt  
 som muligt

OBS.! For	at	få	den	længste	levetid	for	El-8:an	anbefales,	at	hastighedsregulatoren	slippes	først,	og	dødmandsgrebet	når	
transportvognen er standset.

Løfte/sænke

•	 Hold	dødmandsgrebet	trykket	ind,	og	tryk	derefter	ønsket	knap	på	manøvreringshåndtaget	ind	for	at	løfte	eller		
	 sænke	(se	side	5).	Hold	den	trykket	ind	indtil	ønsket	position	er	opnået

Anvendelse af El-8:an



8. Anvendelse af El-8:an

Lastning af plader

•	 Før	lastning	løsnes	låsetapperne	(se	side	3)	for	justering		
 af materialeoplægningen (se side 3) efter pladelastens  
 længde. Juster dem således at de stikker lige meget ud fra  
	 ladet,	og	at	pladebundtet	ikke	bøjer	sig.	Fixer	materiale	
 oplægget ved hjælp af låsetapperne

•	 Maksimalhøjde	på	last	er	650	mm

•	 Lasten	skal	være	jævnt	fordelt

•	 Sikre	altid	lasten	med	spændebånd	i	lastestropperne	
 (se	side	3),	hvis	der	findes	en	risiko	for,	at	lasten	kan		
 forskydes

Losning af plader til bukke

•	 Hejs	lasten	op	til	højeste	position

•	 Placer	den	forreste	buk	umiddelbart	foran	det	forreste		
 materialeoplæg, den bagerste buk umiddelbart bagved  
 det bagerste og en buk centreret mellem de to

•	 I	de	tilfælde,	hvor	man	behøver	flere	bukke	til	plader,	
 placeres de altid centreret mellem den bagerste og 
 forreste buk

•	 Sænk	lasten	ned	på	bukkene,	og	kontroller	at	alt	står		
 stabilt, samt at lasten er ligeligt fordelt på bukkene

Lastning/losning	af	plader
Generelt

Lastning	af	El-8:an	sker	ved	hjælp	af	truck	(lastningsmaskine	med	pallegafler),	Starke	Arvid	Inlyft	eller	ved	hjælp	af	en	
pallegaffel til kran. 

Transportvognen	skal	aflastes	med	Starke	Arvid	Gipsbukke.	Pladematerialets	længde	og	vægt	bestemmer,	hvor	mange	
bukke der skal anvendes, men mindst 3 stk. bukke anbefales altid. Materialeoplægningen, som er monteret på trans-
portvognen har en fældningsfunktion, som forhindrer at materialeoplægningen sætter sig fast i bukkene ved losning af 
plader. 
OBS.! El-8:ans maksimalgrænse på 1200 kg må ikke overskrides



9. Service/Vedligeholdelse

Fejlsøgning
Hvis	transportvognen	ikke	fungerer,	
kontroller at:

•	Tændingslåsen	(se	side	5)	er	på

•	Nødstoppet	(se	side	5)	ikke	er	påvirket

•	Lemmen	til	opladning	er	lukket	og	låst

•	Batterierne	ikke	er	afladet	(se	side	10)

•	Dødmandsgrebet	(se	side	5)	holdes	trykket	ind

Efter	kørsel	(lagring)
•	 Kontroller	ladningsniveauet	på	batterierne	ved	hjælp	af	batteriindikatoren	(se	side	5)	og	lad	ved	behov.	Se	nede	
 nunder vedrørende instruktioner med hensyn til ladning

 OBS.!	For	at	batterierne	ikke	skal	tage	skade	ved	længere	tids	opbevaring	skal	disse	altid	vedligeholdelses	lades	
 (fuldt opladet)

•	 Sluk	for	transportvognen.	Dette	gør	du	ved	at	sætte	tændingslåsen	(se	side	5)	i	0-position

OBS.! Ved længere opbevaring skal der slukkes for transportvognen, for at batterierne ikke skal tage skade. Dette sky-
ldes, at der altid sker et vist strømforbrug så længe tændingen er slået til

Eftersyn	 
Foretag	regelmæssige	kontroller	af	transportvognen,	for	at	sikre	at	den	er	fejlfri,	når	den	skal	anvendes.

Kontroller at:

•		 Transportvognens	mekaniske	dele	ikke	er	blevet	slidt	eller	skadet,	således	at	det	påvirker	vognens	sikkerhed	eller		
 præstation

•	 	Manøvreringshåndtaget	sidder	fast	og	ikke	er	skadet

•		 Samtlige	funktioner	på	manøvreringshåndtaget	fungerer	korrekt

•	 	Materialeoplægningerne	(se	side	3)	er	hele	og	at	den	indbyggede	fældningsfunktion	på	oplægningerne	fungerer		
 som den skal, samt at glidebeskyttelsen på oplægningerne sidder på blads og er hele

•	 	Låsetapperne	(se	side	3)	til	justering	af	materialeoplægningerne	går	let,	og	låser	oplægningerne	i	ønsket	position

•	 	Hjulene	ikke	er	skadet	eller	så	slidt,	at	de	bør	udskiftes

•	 	Løftestroppen	(se	side	3)	på	vognens	lad	ikke	er	skadet

•		 Der	ikke	findes	nogen	lækage	fra	gearkasse	eller	batterier

•	 Alle	synlige	elkabler	er	hele



Ladning/batterier
OBS.! Transportvognen indeholder batterier med batterisyre. Iagttag stor forsigtighed med syre som er lækket ud. 
Normalt	skal	syre	kun	kunne	lække	ud,	hvis	vognen	er	væltet.		Skyl	umiddelbart	syre,	som	er	kommet	i	kontakt	med	hud	
eller øjne, væk med rigelige mængder vand, og kontakt læge ved behov

Generelt

•		 Oplad	aldrig	transportvognen,	hvis	der	opdages	skader	på	batteriladerens	tilslutningskabel	(se	side	5).	Dette	inde	
	 bærer	livsfare!

•		 Ladning	skal	altid	ske	på	dertil	indrettet	plads,	som	skal	være	tør	og	godt	ventileret.	På	denne	plads	må	der	heller		
 ikke forekomme gnister fra fx en vinkelsliber, åben ild eller rygning

•		 Ladning	af	batterierne	bør	ikke	påbegyndes	direkte	efter	anvendelse.	Lad	batterierne	køle	af	først

•	 	For	at	batterierne	ikke	skal	tage	skade	ved	længere	tids	opbevaring,	skal	disse	altid	vedligeholdelseslades	
 (fuldt opladet)

Ladning

•		 Kontroller	batteriernes	ladningsniveau	ved	hjælp	af	batteriindikatoren	(se	side	5).	Lad	ved	behov

•		 Sluk	for	tændingslåsen	(se	side	5)

•		 Tilslut	til	en	stikkontakt	med	jordforbindelse	med	spænding	230	V.	Ladningstiden	er	ca.	8	timer,	hvis	
 batterierne er helt tomme

Batteriindikator

Det	findes	fem	lysdioder,	fire	grønne	og	en	rød,	som	viser	batteriernes	ladningsniveau.	Med	helt	opladte	batterier	lyser	
alle	grønne	lysdioder.	De	grønne	lysdioder	slukker	efterhånden	som	ladningsniveauet	synker.	Når	batterierne	er	helt	
afladet	lyser	den	røde	lysdiode.

Service/vedligeholdelse
Generelt  

Transportvognen	er	konstrueret	til	at	klare	de	krav	og	det	miljø,	som	findes	på	en	byggearbejdsplads,	men	levelængden	
og sikkerheden kan reduceres kraftigt, hvis ikke de anførte service-/vedligeholdelsespunkter efterleves. 

Rengøring
 
Rengør vognen regelmæssigt med en fugtet svamp, børste eller støvsuger.
OBS.! Transportvognen må ikke vaskes med rindende vand, då dette kan ødelægge vognens komponenter

Smøring 

For	at	sikre	transportvognens	præstation	og	undgå	unødvendige	reparationsudgifter	er	det	vigtigt,	at	man	regelmæssigt	
og ved behov smører vognens bevægelige dele.
OBS.! Tænk på at al langvarig og gentagen kontakt med olier og smøremidler udgør en helserisiko, anvend ved behov 
beskyttelseshandsker samt briller ved udførelse af nedenstående punkter.

•	 Smør	samtlige	ledtappe	til	leddene	(12	stk.)

•	 Smør	drejekrans	lejerne	(2	stk.)

•	 Smør	styrestangens	lejringspunkter	i	frem	og	bagaksel	(2	stk.)

•	 Smør	gearkassen	til	løfteudstyret	(1	stk.)																																																								 Smøremiddel: Mobil Mobilux EP2

•	 Olieskift	i	differentialgearkassen	1	gang/år																																																					Olietype: Shell Spirax

Service/Vedligeholdelse10.



11.

Alia AB
Box 93
SE-459	22	LJUNGSKILE

Phone: +46-(0)522 22 000
Fax: +46-(0)522 22 344

office@starkearvid.se
www.starkearvid.se 

Produceres og 
markedsføres af:

El-8:a

Tekniske	fakta

Artikel nr.:    18500

Maksimallast:    1200 kg

Bredde:     700 mm

Længde ekskl. kørehåndtag:  1720 mm

Højde	på	lad:	 	 	 	 615-745	mm

Vægt (tom vægt):    380 kg

Maks.lastmål	(LxBxH):	 	 	 3000x1200x650	mm

Afstand mellem materialeoplægning: 1300-1800 mm

Hjul:	 	 	 	 	 Massive	gummihjul

Batteripakke:    24 V-system, 140 Ah

Ladningstid:	 	 	 	 Ca.	8	timer	ved	helt	tomme	batterier

Batterilader:	 	 	 	 Fast	monteret	lader	i	El-8:an

Hastighed:	 	 	 	 0	-	6	km/h

Styring:     4-hjulsstyret

Drift:	 	 	 	 	 Fremhjulsdrevet	(ved	manøvreringshåndtaget)

Service/Vedligeholdelse

Service/Reservedele:
Flere	detailhandlere	af	STARKE	ARVID®	produktet	er	din	grundtryghed.	Har	du	spørgsmål	angående	service	eller	
reservedele, henvend dig til din detailhandler eller direkte til Alia AB.

Garanti: 
Alia	AB	giver	et	års	garanti	på	fejl,	som	er	opstået	på	transportvognen	efter	normal	anvendelse.	Observer	at	garantien	
ikke omfatter de batterier, som medfølger, da disse betragtes som forbrugsvare. Alia AB har heller ikke ansvar for fejl, 
som er opstået på grund af fejlagtig anvendelse, manglende vedligeholdelse eller for normal slitage.



Service/Underhåll12.


