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Starke Arvid Skivhiss
Ett stöd i din gipsmontering

Många upplever tyvärr höga vägg- och takmontage som ett
nödvändigt ont. Med betoning på ont. Att det är oergonomiskt att lyfta gipsskivor över axelhöjd är uppenbart för
alla som provat. Men allt det här är lätt att undvika! Med vår
Skivhiss får du stöd vid gipsmontage så att du slipper
drabbas av belastningsskador.
Skivhissen håller helt enkelt upp skivorna åt dig och du kan
montera dem i lugn och ro, tryggt, effektivt och säkert.
Du behöver bara fästa dem i underlaget. Självklart kan du
använda hissen för stöd även på lägre nivåer. Tack vare den
smarta konstruktionen är skivokets lägsta nivå i jämnhöjd
med både Gipsbockarna och Skivvagnen. På så vis behöver
du bara vända över varje skiva till oket och sedan hissa upp
den till önskad höjd.

Produktfördelar

Med en och samma Skivhiss kan du utföra både innertak-,
snedtak- och höga väggmontage. Det horisontellt och vertikalt vridbara okfästet har en steglös bana på 180° som gör
det lätt att välja vilken vinkel oket ska vara i. Skivhissen är en
stabil stål- och plåtrörskonstruktion med galvade profiler. Vid
transport demonteras den enkelt för att ta minimalt utrymme.
• Minskar belastningen på kroppen vid gipsskivmontage
över axelhöjd
• Anpassad för att passa med både Gipsbockarna och
Skivvagnen
• Steglöst ställbart okfäste i 180°
• Enkelt demonterbar för transport

Alla Starke Arvids egna produkter är konstruerade och producerade i Sverige
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Skapa en arbetsplats med rena golv för säkrare montage, maximal ergonomi och optimerad effektivitet.

Med Skivhissen slipper du riskfyllda och
krångliga moment vid gipsmontering på
hög höjd.

Genomtänkt flöde med god ergonomi och hög effektivitet.

Tekniska fakta

Demonterbar i tre delar

Art. nr:				

23000

SRA-kod:			

756325

Maxlast:				

100 kg

Bredd:				

810 mm

Längd:				

810 mm

Höjd:				

2040 mm

Lyfthöjd, nedre läge:		

850-3600 mm

Lyfthöjd, övre läge:		

1950-4950 mm

Vikt:				

54 kg

Den manuella vinschen bär upp
oket med gips helt steglöst.,
vilket ger dig fria händer att
montera skivan på plats

Ergonomiskt utformade handtag för säkra transporter och
minimerad klämrisk

Skivhissen underrrede kan
förlängas efter belastning och
plats vid montagestället
Två av de fyra länkhjulen
är låsbara för maximal
stabilitet vid montage

Utförligare tekniska fakta samt bruksanvisningar hittar du på
www.starkearvid.se - Telefon: 0522-22 000
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