
Produktblad
Indløfter

Version 1
05/10/07



Smidigt arbejdsflow sparer tid og penge 

Indløfter

Af få en gipsskive ind i rummet er sædvanligvis en kompli-
ceret proces. Kraner kan ikke under sikrer former komme 
til de rum som ikke er længst oppe og at bygge en indtag-
ningsrampe er ofte forbundet med store omkostninger. I 
værste fald kan alternativet være at bære godset ind med 
håndkraft, hvilket er både tidskrævende og uergonomisk. Et 
andet stort problem at med tage in gips for tidligt er at det 
kan blive ødelagt, samt at man binder unødvendig kapital. 

Derfor har vi udformet et 4-trinssystem for gipstransport 
og opbevaring, som skal gøre arbejdsprocessen så effektiv 
som muligt fra levering til montering og som gør at man ikke 
behøver have gips liggende på byggeriet, inden man behøver 
det. 

Dette går helt i linie med tanken om Lean produktionen og 
Starke Arvid Indløfte er første trin i dette system.
 Med hjælp af en truck eller gaffelløfter placere man gipsen 
på Indløfteren, som derefter med kran føres ind i bygnin-
gen via ophængninger i facaden eller på indtagningsram-
pen, hvis en sådan findes. Indløfteren, som håndteres med 
3-delskæde sættes nemt på de bagerste hjul , hvorefter de 
bagerste kroge kobles fri. Efter dette hæver kranføreren 
kæderne og Indløfteren ruller ind i rummet. Derefter over-
rækker man sikkert og smidigt gipset til trin 2 i processen, 
Løft-8:an. På den måde har man gipsen, der hvor behøver 
det, når man behøver det. Effektivt og smidigt!



Tekniske Specifikationer

Varenummer:	 		 20000

Maxlast:		 	 2.500	kg

Bredde:			 	 1.000/1.300	mm

Længde:		 	 4.250	mm

Højde	(uden	laststøtter):		630	mm	

Vægt:		 	 	 325	kg

Indløfter

Justerbare stolper for ekstra 
sikkerhed

Justerbare laststøtter for både 
900 og 1.200 mm

3-delskæde med kroge for optimeret løft Robust rørkonstruktion
Gaffeludtag for lastning af gipsplader

Belagt ståhjul

Udførlige tekniske fakta samt betjeningsvejledninger 

finder du på http://www.starkearvid.se


