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Starke Arvid Skivvagn Mini
Genial och enkel

Vår Skivvagn Mini är, tack vare sin lika enkla som geniala
konstruktion, det perfekta verktyget för transport av mindre
mängder gips eller annat skivmaterial som vanligtvis bärs för
hand inne på bygget. Med den här vagnen kan du på ett ergonomiskt sätt flytta upp till tolv stycken 13 mm-skivor på en
gång genom trånga passager.

Produktfördelar

Skivvagn Mini gör sitt jobb i alla sammanhang, men är kanske
särskilt intressant för ROT-jobb och småprojekt. Denna universalvagn klarar nämligen det mesta: våtrumsgips, mineritskivor, lägenhetsdörrar … you name it. Att den går in både i en
vanlig hiss och i bagageluckan på bilen gör inte saken sämre.

• Lasten varken skymmer sikten eller utgör stort
överhäng
• Två svängbara länkhjul, varav ett låsbart, i vagnens
bakända
• Stolparna skruvas enkelt fast och loss
• Bockad kant på kortsidan minskar slitaget på skivorna

De två svängbara länkhjulen, varav ett är låsbart, gör det lätt
för två personer att manövrera vagnen. Under resans gång står
godset säkert tack vare lastytans optimala lutning. De vertikala
stolparna fungerar även som handtag och kan enkelt skruvas
loss så att vagnen tar mindre plats när den ska transporteras.

Alla Starke Arvids egna produkter är konstruerade och producerade i Sverige
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En smidig och enkel produkt som tillåter maximal mobilitet då den inte tar mycket mer plats än materialet i sig.

En smidig transportvagn för skivmaterial.

Hanterar de flesta skivmaterial – och dessutom på ett ergonomiskt
sätt.

Tekniska fakta
Art.nr:				

11700

SRA-kod:

161122

Maxlast:				

350 kg

Total bredd:		

640 mm

Bredd, lastyta:

220 mm

Längd:				

1130 mm

Höjd:				

1180 mm

Vikt:				

40 kg

Lasten står säkert och
avbalanserat mot de robusta
och demonterbara stolparna

Bockad kant minskar
risken för skador och
underlättar avlastning
av skivmaterial

				

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

Svängbara länkhjul ger
maximal smidighet vid
förflyttning av material
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Lättmanövrad och punkteringssäker
tack vare solida gummihjul för säkra
transporter

