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Betjeningsvejledningen



Användning/Säkerhet:

•  Maks. last må ikke overskrides.
•  Placer lasten midt på bærestykket.
•  Kontroller, at vajrene er fejlfri inden anvendelse.
•  Kontroller, at de drejbare hjul ikke er skadede.
•  Anvend forsvarligt sikkerhedsudstyr. 
•  Kontroller kranen i den separate brugsanvisning.
•  Der må under ingen omstændigheder køres med oprejst last.
•  For at undgå klemmerisiko i forbindelse med ophejsning skal man 
    holde i håndtagets plastikbetrukne del.
    Ved nedhejsning, vær opmærksom på, at løbevognen følger med     
    ned, for at den ikke skal sætte sig fast og vælte.

Generella underhålls- och skötselråd:

•  Alle bevægelige dele skal smøres en gang om måneden.
    Obs! Ved hejsning gælder specielle smøre- og vedligeholdelses-
    instruktioner, se den separate brugsanvisning.
•  Kontroller alle bevægelige dele samt svejsefuger, hjul og andet
    materiel mindst en gang om året.
•  Fjern eventuel udvendig rust og 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



Beslag til ændring af grundfladen

Kran

2 stk. drejbare hjul med 
bremser

Holder til bærestykket, justering i 
horisontal/vinkelret postion

Justerbar bærestykke 
til plader

Håndtag til manøvrering 
af Pladeliften

Justerbar holder 
til bærestykket Løbevogn



Forhøjningsdel

Tilbehør

Justerbar understel

Holder til bærestykket For at undgå kemmerisiko i forbindelse med 
hejseværket skal man holde i håndtagets 
plastikbeklædte del.  

Kran

Plastikbetrukket 
håndtag



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 

Pladelift

Tekniske specifikationer

Pladelift Tilbehør: 

ForhøjningsdelArtikel nr:     23000

Maks. last:     100 kg

Maks. last med forhøjningsdelen:   50 kg

Bredde:      810 mm

Længde:      810 mm

Højde:      2040 mm

Løftehøjde, nedre længde:    850-3350 mm

Løftehøjde, øvre længde:    1250-3750 mm

Løftehøjde med forhøjningsdel, nedre længde: 1950–4450 mm 

Løftehøjde med forhøjningsdel, øvre længde: 2450-4950 mm  

Vægt:      54 kg

Hjul (type):     (drejbare hjul med kugleleje og dobbeltbremse)

      2 stk. 100 mm

      2 stk. bremser 100 mm

Produceres og 
markedsføres af:

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.


