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Starke Arvid Fodervagn 200
Skapar en renare och säkrare arbetsplats

Ordning och reda, löning på fredag! Fast med Fodervagnen
kommer faktiskt belöningen ännu tidigare, eftersom slöserierna minskar redan från dag ett. Vagnen gör det enkelt att
samla upp restmaterial till återvinning, vilket ger en renare och
säkrare arbetsplats med lägre olycksrisk. I takt med att det blir
lättare att ta sig fram höjs även effektiviteten och det tjänar
alla på.
Tillsammans med andra produkter ur vårt sortiment skapar
Fodervagnen smidiga flöden, t.ex. när du fraktar gipsspill till
och från Chippern och sedan tömmer den med hjälp av
Industritömmaren. Vår Fodervagn är robust, tålig och gedigen,
vilket märks när den jämförs med billigare ”kopior”.

Produktfördelar

Det lås- och svängbara länkhjulet samt de stora luftgummihjulen gör Fodervagnen mycket lättmanövrerad. Att du
ser över kanten minskar dessutom risken för påkörningar.
Vagnen har dräneringshål i hörnen, så att den alltid kan stå
ute i alla väder. Du behöver heller inte oroa dig för att hjul
eller kantlister ska svärta av sig. Och eftersom vagnen har
lyftöglor behöver du inte binda upp hissen för transport in
och ut från bygget.
• Hela 200 liter att samla restmaterial eller verktyg i
• Minskar risken att snubbla på sopor och restmaterial
• Lättmanövrerad tack vare stora luftgummihjul och
svängbart länkhjul
• Lyftöglor för transport med kran

Alla Starke Arvids egna produkter är konstruerade och producerade i Sverige
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Fodervagnen är ett smidigt och lättmanövrerat kärl för uppsamling av diverse avfall på platsen där det uppstår. På så sätt så undviker man dubbelarbete. Vagnarna är centrala i ett effektivt koncept när det gäller återvinning av såväl gips som annat avfall.

Fodervagnen tar sig fram och passar överallt.

Gör dig av med ditt spill direkt där det hör hemma så slipper
du dubbelarbetet.

Tekniska fakta
Lyftöglor för transport
och tömmning med kran

		
Art.nr		

25000

Tillval:

Maxlast:		

500 kg

Låsbart lock,

Bredd: 		

610 mm

PU-hjul

Längd:		

1160 mm

Höjd:		

890 mm

Vikt:		

50 kg

Tömningsögla
Den ickesvärtande
kantlisten minskar
risken för stötskador
och missfärgningar

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

Lättmanövrade såväl utomhus som inomhus tack vare
de stora luftgummihjulen och det låsbara länkhjulet
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