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Käyttö/Turvallisuus: 

•  Enimmäiskuormaa ei saa ylittää
•  Sijoita lasti keskelle iestä.
•  Tarkista ennen käyttöä, että vaijeri on vahingoittumaton.
•  Tarkista, etteivät pyörät ole vaurioituneet.
•  Käytä tarvittavaa suojavarustusta. 
•  Tarkista vinssi erillisten käyttöohjeiden mukaisesti.
•  Ei saa käyttää nostettuun kuormaan.
•  Puristusvaaran välttämiseksi noston aikana tulee pitää kiinni kahvan muovisesta 
    osasta.
•  Huomioi, että juoksuvaunu seuraa mukana kuorman laskemisen aikana , jottei se 
    jumittuisi ja putoaisi.

Yleiset huolto- ja hoito-ohjeet:

•  Kaikki liikkuvat osat tulee voidella kerran kuukaudessa.
    Huom!Vinssillä on omat rasvaus- ja huolto-ohjeet, katso erilliset käyttöohjeet.
•  Tarkista kaikki liikkuvat osat sekä hitsausliitokset, pyörät ja muut tarvikkeet 
    vähintään kerran vuodessa.
•  Poista mahdollinen pintaruoste ja huoltomaalaa.
•  Vaihda kuluneet osat.
•  Mikäli olet epävarma, ota yhteyttä Alia AB:hen.

Hyvä asiakas!
Kiitos kun valitsitte STARKE ARVID® -tuotteen. 
Meillä on yli 25 vuoden kokemus rakennusalalta. Me kehitämme, valmistamme ja 
myymme laitteita ammattikäyttöön suunnattuun materiaalinkäsittelyyn. 
Starke Arvid –tuotevalikoimassa on noin 20 tuotetta.
Lue lisää osoitteesta www.starkearvid.se



Sokka, jolla voi muuttaa pohjan alaa

Vinssi
Ieskiinnike, joka on säädettävissä 
vaakatasoon/kulma-asentoon.

Säädettävä levyies

2 kpl.  lukittavia 
vaunupyöriä

Kahva, josta levyhissiä 
ohjaillaan

Säädettävä ieskiinnike

Juoksuvaunu



Säädettävä alusta

Nousuosa

Ieskiinnike Pidä vinssauksen yhteydessä kiinni kahvan muo-
visesta osasta puristumisriskin estämiseksi

Vinssi

Muovinen 
kahva

Lisävarusteet



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 

Materiaali- & levyhissi
Materiaali- & levyhissi Lisävarusteet: 

NousuosaTuotenro:     23000

Enimmäiskuorma:    100 kg

Enimmäiskuorma nousuosa mukaanluettuna: 50 kg

Leveys:      810 mm

Pituus:      810 mm

Korkeus:      2040 mm

Nostokorkeus, ala-asento:    850-3350 mm

Nostokorkeus, yläasento:    1250-3750 mm

Nostokorkeus nosto-osalla, ala-asento:   1950-4450 mm

Nostokorkeus nosto-osalla, yläasento:  2450-4950 mm 

Paino:      54 kg

Pyörät (tyyppi):     (kuulalaakeroidut vaunupyörät, joissa kaksi jarrua)

      2 kpl. 100 mm

      2 kpl. jarrulliset 100 mm

Tuottaja ja 
markkinoija:

Tekniset tiedot 

Huolto/varaosat: 
STARKE ARVID® -tuotteen jälleenmyyjät ovat perusturvasi. Käänny huoltoa tai varaosia koskevissa 
asioissa joko jälleenmyyjäsi tai suoraan ALIA AB:n puoleen.

Takuu: 
Annamme vuoden takuun NL 01:n mukaisesti, mikäli ohjeita noudatetaan. 
Käyttäjä ei saa muunnella tuotetta.


