
Levyvaunu

Käyttöohje

  Versio 1
05/10/07



Käyttö/Turvallisuus: 

•  Laskeaksesi pöydän vaakatasoon, astu laskupolkimen päälle ja vedä pöytää 
    itseäsi vasten.
•  Nostaaksesi pöydän pystyasentoon, vedä laskukahvaa ylöspäin ja nosta pöytä 
    pystyyn. 
•  Kun kuljetat ja työskentelet 900 mm kipsilevyjen kanssa, taita laskutaso alas 
    keskistääksesi kipsilevyt vaunun keskelle. 
•  Kiinnittääksesi kumipyörät laskuasentoon, aseta sokka sille varattuun reikään 
    vaunun keskelle.
•  Leikkaustuet auttavat työstämään leikattua kipsilevyä, joka on asetettu 
    syrjälleen. 
•  Enimmäiskuormaa ei saa ylittää.

Yleiset huolto- ja hoito-ohjeet:

•  Tarkista päivittäin: 
    - Että pyörät pyörivät ja niiden jarru toimii.
    - Ettei kumipyörissä ole vaurioita 
•  Kaikki liikkuvat osat tulee voidella kerran kuukaudessa.
•  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



Laskutaso

Leikkaustuki

Laskukahva

Tukijalat

900/1200 mm vaunu alaslaskettuna

900 mm vaunu kokoonpantuna

Kunnolliset 

kahvat

2 kpl.  lukittavia 

vaunupyöriä

Polyuretaanipyörät



Sokka pyörän 

kiinnittämiseen 

Laskupoljin

Laskutaso

Tukijalat ala-asennossa2 kpl. jarrullisia vaunupyöriä



Alia AB
Box 93
SE-459 22 LJUNGSKILE

Phone: +46-(0)522 22 000
Fax: +46-(0)522 22 344

offi ce@starkearvid.se
www.starkearvid.se 

Levyvaunu

Tuotenro:   10400  10600

Enimmäiskuorma:  500 kg  500 kg

Leveys, kokoonpantuna: 720 mm  720 mm

Pituus:    2025 mm 2025 mm

Korkeus, kokoonpantuna: 1310 mm 1470 mm

Työkorkeus:  870 mm  870 mm

Paino:   85 kg  100 kg

Pyörät (tyyppi):  (polyuretaanipyörät)

   2 kpl. 4.00x4” 

   4-kerroksiset

   (kuulalaakeroidut vaunupyörät, joissa kaksi jarrua)

   2 kpl. 160 mm

   2 kpl. 160 mm (jarrulliset) 

   

900  900/1200

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.


