
#newproductÄärimmäinen kipsinkuljetusvaunu

Starke Arvid Nosto8   3.0

Starke Arvid kehitti ensimmäisen Nosto8:n samaan aikaan 
nostinjärjestelmän kanssa 90-luvun puolivälissä. Nosto8:aa 
on päivitetty vuosien varrella ja nyt on vuorossa versio 3.0. 
Arvid on ottanut parhaat ominaisuudet aikaisemmista 
malleista ja yhdistänyt ne malliksi, joka sisältää uusia teknisiä 
ratkaisuja. Esimerkiksi vetoaisan kaksoistaivutuksen ansiosta 
Nosto8 mahtuu ahtaisiin paikkoihin ilman, että aisa työntyy 
ulos. Keskitetty, kääntösädettä pienentävä nelipyöräohjaus, 
kevyempi ohjaus, alhaisempi paino ja joustavampi alusta 
kolmella alusella.

Käyttöalue
Nosto8:n luonnollinen paikka kipsinkäsittelyjärjestelmässä 
on, kun kipsilevy on nostettu sisään rakennukseen nostimella. 
Silloin vaunu rullataan kipsilevyn alle ja lava nostetaan. Kun 
kipsilevy sen jälkeen on kuljetettu määräpaikkaansa, lava 
lasketaan ja työ siirtyy kipsipukeille, jotka ovat hyvällä ja 
ergonomisella työkorkeudella. 

Tuote-edut
• Vetoaisan ainutlaatuinen kaksoistaive  
• Keskitetty 4-pyöräohjaus
• Helppo, tehokas ja ergonominen levymateriaalin käsittely 
• Jopa 1200 kg kipsinipuille 
• Kevyt paino ja joustava alusta
• Täydellinen linkki nosturin, kuormaajan, nostimen ja 

kipsipukkien välillä 
• Uuden rakenteen ansiosta vain 1,6 m kääntösäde 

molempiin suuntiin
• Säädettävät aluset/materiaalialustat pitkien ja 

kuormalavalla toimitettujen kipsilevyjen kuljetukseen 
• Lisävaruste: Alaslaskettavat aluset

Kaikki Starke Arvidin omat tuotteet on suunniteltu ja valmistettu Ruotsissa © Starke Arvid 2018
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Tekniset tiedot

Tuotenro:  18900        

Suurin kuorma:   1 200 kg 

Leveys:  700 mm

Pituus ilman vetoaisaa: 1 725 mm

Pituus vetoaisan kanssa:  2 405 mm

Korkeus:  580-730 mm

Alusten väli:  1 635-2 170 mm

Paino:   170 kg

Pyörät:  Polyuretaanitäytteiset

Lisävaruste:  Alaslaskettavat aluset

Uusi vetoaisan kulma 
lyhentää vaunun pituutta 
ja helpottaa kuljetusta 
tavarahississä

Nosto8 on keskeinen osa nyttemmin klassista järjestelmäämme, joka käsittelee kipsilevyt kuorma-autosta asennuspaikalle ilman, että 
kenenkään tarvitsee nostaa käsin ainuttakaan levyä. Kannattavuus kuvataan usein 50 % kustannussäästönä. Kipsilevysi nousevat lattialta 
niin, että vältät materiaalivauriot ja huonon ergonomian.

Luo tehokas virta lastaamalla Nosto8 pyöräkuormaajalla  
suoraan kuorma-autosta ja oikeaan kohteeseen.

Nosto8 3.0 on ohjausaisa, joka antaa tiukan 1,6 metrin 
kääntösäteen molempiin suuntiin. Kompakti alusta säädettävillä 
alusilla/kuormatuilla pitkien kipsilevyjen kuljetusta varten.

Säädettävät aluset/kuormatuet 
lyhyiden ja pitkien kipsilevyjen 
kuljetukseen 

Tarkemmat tekniset tiedot ja käyttöohjeet osoitteessa  
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  18934Flak Skiva136
  18933Flak Skiva135
  18922-SvetsStrö Mitten121
  18924Handtag 120
  DIN 933 - M8  x 25M6S 8x25 FZB219
  80011HJUL 4.00-8 PU 6-ply418
  92882Fjäder SF-DF 3515217
  93324Axel dragstångsfäste116
  93242Hydraul 115
  93234Nylonrulle114
  93232FRP 5x50 Rörstift113
  93231FRP 10x85 Rörstift212
  92921M6S 12x20 fzb111
  92770Låsbricka Nord-Lock 13x19,5x2,5110
  18926Strö L-8 29
  18950LYFT-8 Svets17
  18713Broms14
  18711Dragstångsfäste L-813
  18708Kolvfäste12
  18462Ändbricka hydraul11
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Irrotettava vetoaisa

Keskitetty nelipyöräohjaus 
varmistaa täydellisen hallinnan 
tiukoissakin tilanteissa ja 
puhkeamattomat renkaat takaavat 
turvalliset kuljetukset Työntöjarru takaa hallitut 

kuljetukset ja kytkeytyy 
painamalla vetoaisaa 
alaspäin

Alaslaskettava keskialunen


