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Starke Arvid Inlyft
Enkel intransport av gips på valvet

Att få in gipsskivor i valv som inte är öppna i taket kan
vara både krångligt och farligt – såvida man inte använder
Inlyften, förstås. Tack vare den behöver du varken installera intagsbryggor eller riskera dyrbar tid och arbetsskador
genom att bära in gipset för hand. Istället gör du arbetet
enkelt genom att utnyttja existerande öppningar i fasaden.
Inlyften är utformad för att snabbt och enkelt låta Lyft- eller
El-8:an ta över gipset, som på så sätt kommer snabbare till
rätt plats. Tidsvinsten ökar tempot i proceduren och främjar
ett smidigt arbetsflöde där gipset inte behöver levereras till
bygget förrän exakt då det ska användas.

Produktfördelar

Inlyftens mycket stabila rörkonstruktion är designad för
att under säkra former manövreras med kran, vilket gör
att man slipper blockera hissarna med gipstransporter.
Trepartskättingen gör det enkelt att manövrera Inlyften,
som landar på de bakre hjulen och rullar in i valvet. Kort
sagt; som gjord för ett just-in-time-tänk!
• Intagsbrygga behövs inte
• Ingen mer transport för hand
• Lämnar enkelt över gipset till Lyft- eller El-8:an
• Främjar ett smidigt flöde från transport till monterad
gipsskiva
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Inlyften transporterar enkelt in gips direkt på valv eller våningsplan, särskilt då utrymmena är begränsade och intagsbrygga eller
bygghiss saknas.

Inlyften lastas enkelt och smidigt direkt från lastbil med
hjullastare eller kran.

Tekniska fakta
Art.nr:

20000

SRA-kod:		

752742

Maxlast: 		

1600 kg

Bredd: 			

1000/1300 mm

Längd: 			

4250 mm

Höjd (utan laststöttor):

630 mm

Vikt: 			

325 kg

Kranföraren manövrerar säkert och enkelt in Inlyften till
anvisad plats där montören tar emot och guidar in vaggan
på valvet.

Kraftig trepartskätting med
förkortningskrokar som möjliggör
intag genom trånga passager
Fällbara stolpar säkrar
lasten och fälls enkelt
ner för effektiv lossning
med Lyft 8:a

Gaffelbrickor för av- och
pålastning med hjullastare
eller kran

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