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Bruksanvisning
Lift-8:a

Kjære kunde!
Takk for at du valgte et STARKE ARVID®-produkt.
Vi har over 25 års erfaring innen byggebransjen. Vi utvikler, produserer og selger utstyr for
materialhåndtering og henvender oss til fagfolk. Totalt inneholder Starke Arvids produktsortiment et 20-talls produkter.
Se mer på www.starkearvid.se

Anvendelse/sikkerhet:
•
•
•
•
•
•
•

Kontroller forskyvningsbrems samt dekk før hver anvendelse.
Vær spesielt forsiktig ved kjøring nedover med full last.
Vær oppmerksom på klemfaren ved opphenting av avfall.
Maks. last må ikke overskrides.
Plasser lasten sentrert på trallen.
Bruk nødvendig beskyttelsesutstyr.
Ved løft med lastemaskin eller kran, plasser gafler eller stropp
rett under plattformrammen for å unngå skader på styrestag.
Vognen må løftes i maksimal oppheiset posisjon for å unngå å
få luft i det hydrauliske systemet.

Generelle råd om vedlikehold og stell:
• Alle bevegelige deler må smøres én gang/måned.
• Kontroller alle bevegelige deler samt sveisefuger, hjul og annet
materiale minst én gang/år.
• Fjern eventuell ytre rust samt avflakinger.
• Skift ut slitte deler.
• Hvis du er usikker, kontakt Alia AB.

Bruksanvisning:
•
•
•
•
•
•
•
•

Plasser lasten jevnt fordelt på plattformen både i lengden og bredden.
Hent opp avfallet slik at det også kan anvendes en tredje gipsbukk.
Kjør med lasten i nedsenket posisjon med tanke på vognens stabilitet.
Gå aldri foran lastet vogn på hellende underlag.
Vær svært forsiktig ved kjøring nedover med tanke på at lasten kan forskyve seg.
Vær forsiktig i skarpe svinger med last når vognen har en svært brå svingradius.
Vær nøye med oppsettingen av gipsbukker ved lossing av lasten.
Trekkhåndtakets tre pumpefunksjonsstillinger:
- I nedfelt stilling er pumpefunksjonen innkoblet.
- I midtposisjonen er pumpefunksjonen nøytral.
- I oppfelt posisjon senkes plattformen/lasten.

Opplagsbjelke

Fellbare
laststøtter

Pumpefunksjon
i tre posisjoner

Vertikale og
horisontale
styrestag

Avtagbart
trekkhåndtak

4-hjulsstyring

Ved løft med lastemaskin eller kran, plasser gafler eller stropp direkte under flakets ramme for å unngå
skader på styrestag. Vognen skal løftes i maksimalt oppheiset leie, for å unngå å få luft inn i det hydrauliske systemet.

Forskyvningsbrems

Låsespak for demontering
av trekkhåndtak

Justering av det hydrauliske systemet

Trekkhåndtak

Kjede

Låsespak på plass
Justeringspunkt
for hydraulikk

Kjedefeste

Låsespak i opprinnelig posisjon

Justering av kjedefestet i hydraulikken

Kjedefestet på plass

Tekniske fakta
Lift-8:a
Tilbehør:
Artikkel nr: 			

18400

Makslast: 			

1500 kg

Bredde: 				

700 mm

Lengde:				

1620 mm

Lengde på trekkhåndtaket:

1100 mm

Min. plattformhøyde:		

490 mm

Maks. plattformhøyde:		

650 mm

Vekt: 				

155 kg

Hjul (type):			

(polyuretanfylte)

				

4 stk. 4,00x8”

				

8-lagers

Fellbare laststøtter

			

Service/reservedeler:

En rekke forhandlere for STARKE ARVID®-produktene er din grunntrygghet. Har du spørsmål om service eller reservedeler, bes du kontakte forhandleren eller direkte til ALIA AB.

Garanti:

Under forutsetning av at instruksjonene følges, gir vi en ett års garanti i henhold til NL 01.
Produktene må ikke modifiseres av brukeren.

Produseres og
markedsføres av:
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

