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Betjeningsvejledningen



Anvendelse/Sikkerhed:

•  Grundprincippet for gipsbukkens funktion er, at bukkens
    rørender “bider sig fast” i underlaget.
•  Bukkene må kun pålæsses på betonunderlag eller 
    tilsvarende underlag, hvor et forsvarligt greb kan opnås.
•  Bukkene er ikke beregnede til at blive anvendt på “glatte underlag” 
    f.eks.: Terazzogulv. 
•  Bukkene er fremstillet til at blive anvendt sammen med 
    STARKE ARVID Gaffeltruck 8.a. 
•  For at undgå risikoen for, at bukkene kan blive læsset skævt på, må der 
    aldrig anvendes gaffeltruck ved læsning.
•  Maks. last må ikke overskrides. 
•  Placer lasten midt på bukken.
•  Personer må under ingen omstændigheder opholde sig under lasten.
•  Anvend altid forsvarligt beskyttelsesudstyr.  

Generelle vedligeholdelses- og beskyttelsesråd:

•  Inden hver anvendelse kontroller, at benene og overflade på lasten ser lige ud,
    og at der ikke findes nogle fladtrykninger på rørene.
•  Rørenderne skal være fri for snavs, grus, beton eller andet. 
 De må heller ikke være trykt flade.
•  Kontroller, at kæderne ikke er beskadigede eller ødelagte.
•  Kontrollere alle bevægelige dele samt svejsefuger. 
•  Fjern eventuel udvendig rust og udbedre med maling.
•  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



400 kg 
per buk 400 kg

Vi anbefaler, at mindst tre bukke anvendes uanset om pålæsningen er under maks. lasten, 
for således at få en jævn fordeling af lasten, og at man undgår gipsplader, som bøjer sig.

Fordel lasten jævnt!



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 

Gipsbock

Tekniske specifikationer

Artikel nr: 21000

Maks. last: 400 kg

Bredde:  1220 mm

Længde:  510 mm

Højde:  660 mm

Vægt:  6 kg

Service/Reservedele:
Et antal forhandlere af  STARKE ARVID® produkter er din grundliggende tryghed. Har du spørgsmål angående ser-
vice 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:


