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Starke Arvid Gipsbocksemballage
Samla drygt 40 000 kg lyftkapacitet på 1,5 m2

Även när våra Gipsbockar inte används kan de bidra till en
mer effektiv arbetsprocess på bygget - nämligen genom att
inte vara i vägen. Vid förvaring av bockarna i vårt Gipsbocksemballage frigör du mer yta och skapar ordning och reda,
vilket gör arbetsplatsen både säkrare och mer
lättframkomlig.
Enkelt och bekvämt är det också. Det är bara att fälla ihop
bockarna och hänga in dem i detta mycket kompakta och
mobila “förråd” . På så sätt tar dina bockar upp minimalt
med plats när de inte används, men finns ändå alltid nära
till hands. Även vid transport är Gipsbocksemballaget ett
perfekt hjälpmedel.

Produktfördelar

Gipsbocksemballaget tar endast 1,5 m2 i anspråk men kan
ändå inrymma så många som 102 bockar. Det enkla med
geniala designen gör att du enkelt hänger upp och plockar
ner bockarna. Eftersom stället är demonterbart kan du utnyttja allt mellan ett och sex hyllplan, helt efter dina egna
behov. Stället är monterat på EU-pall och kan därför fraktas
med t.ex. gaffeltruck.
• Frigör yta, vilket ger bättre framkomlighet och säkerhet
• Förvarar upp till 102 bockar på bara 1,5 m2
• Stabil rörkonstruktion med smart design
• Monterat på EU-pall

Alla Starke Arvids egna produkter är konstruerade och producerade i Sverige
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God struktur och genomtänkt flöde garanterar en optimal gipshantering.

102 gipsbockar färdiga att användas.

Varierat antal hyllplan låter dig lasta det som behövs, 17-102
bockar, ditt behov avgör.

Tekniska fakta
Art nr:				

21100

SRA-kod:			

Finns ej

Maxlast:				

700 kg

Bredd:				

800 mm

Längd:				

1200 mm

Höjd:				

1600 mm

Vikt inklusive EU-pall:		

70 kg

Varje hyllplan tar 17 bockar
och byggs på lager för lager
för optimal förvaring

EU-pall i standardformat
fösäkra och platseffektiva
transporter, enkel att byta
ut vid skada

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