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Betjeningsvejledningen



Anvendelse/Sikkerhed:

•  Kontroller bremsen til forskydning og dækkene inden hver anvendelse. 
•  Vær specielt forsigtig ved kørsel med fuld last. 
•  Vær opmærksom på klemme risikoen ved nedsænkning af stangen. 
•  Maks. last må ikke overskrides. 
•  Placer lasten midt på vognen.  
•  Anvend forsvarligt beskyttelsesudstyr.
•  Ved løft med lastemaskine eller kran, placer gaflerne eller stropperne
    direkte under fladvognens ramme for at undgå skader på styregangen. 
    Vognen skal løftes til maksimal oprejst stilling for at undgå at
    få  luft ind i det hydrauliske systemet.  

Generelle råd om vedligeholdelse og beskyttelse:

•  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.

Brugerinstruktion:

•  Placer lasten jævn fordelt på vognbunden både i længden og til siderne.
•  Hejs stangen op, så der også kan anvendes en tredje gipsbuk.
•  Kør med lasten i nedsænket stilling med tanke for vognens stabilitet.
•  Gå aldrig foran lastet vogn ved nedkørsler.
•  Vær meget forsigtig ved nedadgående kørsel med tanke for lastens forskydende effekt.
•  Vær forsigtig i bratte sving under lasten, da vognen har en meget brat svingradius.
•  Vær grundig med opsætningen af gipsbukke ved aflevering af lasten.
•  Trækkehåndtagets 3 pumpefunktions positioner:
    - I den sænkede position er pumpefunktionen sat i.
    - I den midterste position er pumpefunktionen neutral.
    - I den oprejste position sænkes ladet/lasten.

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



Aftageligt træk-
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laststøtter

Forskydnings bremse

Vertikale og 
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styrelamellerg

Låsepind til afmontering af 
trækhåndtag

Ved løft med gaffeltruck eller kran, placeres gaflerne eller stropper direkte under ladets ramme for at undgå 
skader på styretøjet. Vognen skal løftes i maksimalt ophejst længde for at undgå at få luft ind i det hydrau-
liske system.
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Justering af det hydrauliske system
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Tekniske specifikationer

Artikel nr:  18400

Maks. last:  1500 kg

Bredde:  700 mm

Længde:  1620 mm

Længden på trækhåndtag: 1100 mm

Min. ladhøjde: 490 mm

Maks. ladhøjde: 650 mm  

Vægt:  155 kg

Hjul (type): (polyurethan fyldte)

 4stk. 4.00x8”

 8-lags   

   

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.

Tilbehør: 

Nedfældelige laststøtter


