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Vapauttaa voimavaroja

Teollinen tyhjennyslaite 

Kaikenlaisten astioiden tyhjentäminen on aina aikaa 
vievää, eikä ole itsessään arvoa luovaa, mutta toki tarpeel-
lista. On olemassa monia keinoja tyhjentää astia roskista tai 
materiaalista. 
Ongelmana voi usein olla, että jäännösmateriaali lajitellaan 
kierrätykseen ja tyhjennyspaikoilla on usein korkeita säili-
öitä siellä missä liikennettä on eniten. Tavallisin vaihtoehto 
on kenties käyttää kuormakonetta tai nosturia. Usein 
joutuu kuitenkin heittämään käsin takaisin samaa roskaa, 
jolla juuri täytti astian. Siksi ongelmana ei ole vain ajan-
haaskuu, vaan myös turvallisuusnäkökulma, sillä monet 
vaaratilanteet tapahtuvat tässä vaiheessa.

Starke Arvid –teollinen tyhjennyslaite on hissi, joka kiin-
nitetään kontin reunaan. Tämän jälkeen astia nostetaan 

ylös ja tyhjennetään automaattisesti keskelle konttia. Tämän 
ansiosta kenenkään ei tarvitse seistä kontissa ja voimavaroja 
vapautuu kun kuormakoneita ja nostureita voi käyttää muuhun 
tarkoitukseen. 
     Tyhjennyslaite soveltuu erityisesti käytettäväksi Starke Arvid 
–työmaavaunun kanssa, mutta muutkin markkinoiden yleisim-
mät astiat kelpaavat, joskin ne saattavat vaatia pieniä muutok-
sia. Korkean lastauskykynsä ansiosta teollinen tyhjennyslaite 
selviytyy ongelmitta miltei kaikista kierrätysmateriaaleista, ja 
sitä on helppo ohjata kahden käden otteella. Suosittelemme 
tyhjennyslaitetta käytettäväksi kierrätysasemia luotaessa. Aset-
tamalla U-palkin kontteja pitkin tyhjennyslaitetta voi helposti 
väännettävien pyörien ansiosta liikuttaa sivusuunnassa. Tuote 
on osa ”Siisti Rakennustyömaa” –konseptiamme.



Tekniset tiedot

Tuotenro:	 	 	 	 32000

Tyhjennyksen	maksimikapasiteetti:		 750	kg

Kontin	maksimikorkeus:	 	 	 2400	mm

Leveys:	 	 	 	 	 1570	mm

Pituus:	 	 	 	 	 2870	mm

Korkeus:		 	 	 	 3430	mm

Paino:	 	 	 	 	 560	kg

Moottorin	teho:	 	 	 	 2,2	kW	400	3-vaihde

Voimansiirto:	 	 	 	 Kaksinkertainen	ketjukäyttö

Teollinen tyhjennyslaite 

Sähkömekaaninen, kaksinkertainen 
ketjukäyttö, joka takaa käyttöturval-
lisuuden säällä kuin säällä

Käännettävät turvakoukut6 kpl. nostokorvakkeita kulje-
tusta ja pystyttämistä varten 

2 kpl. 200 mm jarruttomat vaunupyörät
Kori, joka on varustettu Wira–vanerilla 
Ajoluiska galvanoitua terästä

2 kpl. polyuretaanipyöriä 4.00 x 8” 
90° etu- ja sivusuuntaan kääntyvät 
pyörät

Tukeva peltirakenne
Suurin hyväksytty paino 750 kg

Yksityiskohtaisemmat tekniset tiedot sekä käyttöohjeet 

löydät osoitteesta http://www.starkearvid.se


