
Ladvogn Mini/Midi-8:a

Version 1
05/10/07

Betjeningsvejledningen



Anvendelse/Sikkerhed:

•  Maks. last må ikke overskrides.
•  Placer lasten centreret på vognen.
•  Funktionstest bremsen hver gang inden anvendelse.
•  Kontroller, at der ikke er nogle udvendige skader på dækkene.
•  Kontroller lufttrykket i dækkene.
•  Anvend påkrævet beskyttelsesudstyr

Generelle vedligeholdelses- og beskyttelsesråd:

•  Alle bevægelige dele skal smøres en gang om måneden.
•  Kontroller alle bevægelige dele samt svejsefuger, hjul og andet 
    materiel mindst en gang om året.
•  Fjern eventuel udvendig rust samt udbedre med maling.
•  Erstat slidte dele.
•  Er du usikker, kontakt Alia AB.

Den bedste kunde!
Tak, fordi du valgt et STARKE ARVID® produkt.
Vi har mere end 25 års erfaring inden for byggeindustrien. Vi udvikler, fremstiller og sælger 
udstyr til materiale håndtering, der henvender sig til fagfolk. I alt indeholder Starke Arvid 
produktsortiment godt 20 produkter. 
Se mere på www.starkearvid.se



Bremses både ved træk-
stangens oprejste og 
nedsænkede position

Trækstang

Aftagelige lastestøtter

4-hjulsstyring

Pedal til oplåsning, når 
trækstangen er i oprejst 
stilling

Parkeringsbremse



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 

Ladvogn
Mini-8:a  Midi-8:a

Artikel nr:  18100  18200

Maks. last:  1000 kg  1000 kg

Bredde, lad:  670 mm  900 mm

Højde:    510 mm  510 mm

Længde, lad:  1560 mm 2000 mm

Trækstangens længde: 1100 mm 1350 mm

Vægt:    80 kg  100 kg

Hjul (type):  (luftgummihjul med kuglelejer eller i polyurethan)

   4 stk. 4.00x8” 4 stk. 4.00x8”

   4-lags   4-lags  

Lufttryk:  3,00 bar  3,00 bar

Tilbehør: 

Polyurethan fyldte hjul 

Service/Reservedele:
Et antal forhandlere af  STARKE ARVID® produkter er din grundliggende tryghed. Har du spørgsmål angående 
service eller reservedele, henvend dig til din forhandler eller direkte til ALIA AB.

Garanti: 
Under forudsætning af at instruktionerne følges, leverer vi et års garanti i overensstemmelse NL 01. 
Produktet må ikke modificeres af brugeren.

Produceres og 
markedsføres af:

Tekniske specifikationer


