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Bruksanvisning
Gipsbock

Bäste kund!
Tack för att du valt en STARKE ARVID® produkt.
Vi har mer än 25 års erfarenhet inom byggindustrin. Vi utvecklar, tillverkar och säljer utrustning för materialhantering som vänder sig till yrkesfolk. Totalt innehåller Starke Arvid produktsortiment ett 20-tal produkter.
Se vidare på www.starkearvid.se

Användning/Säkerhet:
• Grundprincipen för gipsbockens funktion är att bockens
rörändar ”biter fast” i underlaget.
• Bockarna får endast belastas på betongunderlag eller
motsvarande underlag där erforderligt grepp uppnås.
• Bockarna är inte avsedda att användas på ”glatta underlag”
t.ex. Terazzogolv.
• Bockarna är framtagna för att användas tillsammans med
STARKE ARVID Lyft-8:a.
• För att undvika risken att bockarna kan bli snedbelastade får
aldrig gaffeltruck användas vid lastning.
• Maxlast får ej överskridas.
• Placera lasten centrerad på bocken.
• Person får under inga omständigheter vistas under last.
• Använd alltid erforderlig skyddsutrustning.

Generella underhålls- och skötselråd:
• Före varje användning kontrollera att benen samt lastytan ser raka ut
och att det inte finns några tillplattningar på rören.
• Rörändarna måste vara fria från smuts, grus, betong eller annat.
De får heller inte vara stukade.
• Kontrollera att kedjorna inte är skadade eller stukade.
• Kontrollera alla rörliga delar samt svetsfogar.
• Tag bort eventuell yttre rost samt bättringsmåla.
• Är du osäker, kontakta Alia AB.

Vi rekommenderar att minst tre bockar används oavsett om belastningen understiger maxlast, detta för att
få en jämn fördelning av lasten och att man undviker gipsskivor som böjer sig.

400 kg
per bock

Jämnt fördelad last!

400 kg

Tekniska fakta
Gipsbock
Artikel nr:

21000

Maxlast:		

400 kg

Bredd:		

1220 mm

Längd:		

510 mm

Höjd:		

660 mm

Vikt:		

6 kg

Service/Reservdelar:

Ett antal återförsäljare för STARKE ARVID® produkten är din grundtrygghet. Har du frågor angående service eller
reservdelar vänd dig då till din återförsäljare eller direkt till ALIA AB.

Garanti:

Under förutsättning att instruktionerna följs, lämnar vi ett års garanti enligt NL 01.
Produkten får ej modifieras av användaren.

Produceras och
marknadsförs 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

