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Starke Arvid Materialsloda
Rymmer allt från restmaterial
till lönsamhet

Längtar du efter en renare och säkrare arbetsplats, där arbetet
genomförs snabbare och effektivare? Ett viktigt steg är att satsa
på effektiv uppsamling av byggets avfall. Vår Materialsloda är
den naturliga mellanlandningen för olika slags restmaterial,
innan det körs till återvinningscentral eller tippas direkt i större
container på arbetsplatsen.
Avfallet töms eller placeras i Materialslodan direkt på valvet
eller vid en återvinningsstation. Du kan dessutom använda
slodan till att transportera mindre maskiner och utrustning från
marken till ett lastbilsflak eller våningsplan. Effektivt, bekvämt,
säkert och med stora tidsvinster!

Produktfördelar

Slodorna är staplingsbara (tre i varandra), har gaffellådor från
såväl kort- som långsida, samt lyftöglor och fyrpartskätting för
säker kranmanövrering. Kättingen är kortare i bakänden så att
restmaterialet samlas framtill när Slodan lyfts. Om du dessutom
väljer till kroktornet kan kranföraren tömma själv genom att
lägga förslingen under kroktornets krok och lyfta.
• Ger renare, säkrare och effektivare arbetsplats
• Kan användas till transport av utrustning och tillbehör
• Kan fraktas och förvaras tre i höjd för minimalt lagringsutrymme
• Kompatibel med lastmaskin och kran

Alla Starke Arvids egna produkter är konstruerade och producerade i Sverige
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Materialslodan har ett stort användningsområde som uppsamlingskärl på respektive våningsplan. Med kroktornet är det enkelt
och smidigt att tömma utan någon manuell hantering på marken. Slodan passar för standardlastbilsflak och som transportfack till
småmaskiner.

Transporteras med hjälp av gaffellådor på lång- och kortsidor.

Tekniska fakta
Art.nr: 		

33100

Tillval:

SRA-kod:		

752524

Bakgavelläm

Maxlast: 		

2500 kg

Kroktorn

Bredd: 			

1340 mm

Längd: 			

2400 mm

Totallängd inkl. läm:

2460 mm

Höjd: 			

825 mm

Vikt: 			

325 kg

Fyrpartskätting med låsbara
lyftkrokar ingår
Kroktorn för
självtömning med kran

Bakgavelläm för säkra
lyft och som ramp vid
intransport av maskiner
eller material

Utförligare tekniska fakta samt bruksanvisningar hittar du på
www.starkearvid.se - Telefon: 0522-22 000
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Gaffellådor för hantering med lastmaskin eller truck

