Armeringsbock
Smartare, effektivare och säkrare

Slät
konstruktion

Urtag för
tre stöd/
armar

Hål för
att fästa i
marken

Fack för
stöd/armar

Trä igenom
ett järn för
stabilitet

Starke Arvids Armeringsbock är utvecklad tillsammans med
er. Den är därför smartare, effektivare, säkrare och betydligt
mer ergonomisk än andra alternativ. Få upp armeringen
från marken med vår Armeringsbock och skapa effektivitet,
ergonomi, säkerhet där arbetet utförs. Ställ upp önskat antal
Armeringsbockar och knyt balkarna enkelt och smidigt. Vår
Armeringsbock med lösa stöd/armar är en smart produkt i sin
enkelhet. Men kombinerar du den med vår Armeringsstation så
kan du ytterligare effektivisera hanteringen av din armering.

Produktfördelar

Starke Arvids Armeringsbock är det perfekta hjälpmedlet när
du ska knyta armering. Med de lösa stöden/armarna kan du
fördela järnen i upp till tre nivåer och släppa ned dom till bygeln

efterhand som du najar. De lösa stöden är en stor fördel kontra
andra armeringsbockar med fast arm där balken behöver lyftas
mm för att släppa ned armeringsjärnen till bygeln. När balken
är klar lyfts den enkelt upp utan att fastna. De lösa stöden följer
med balken och Armeringsbockarna står stabilt kvar på marken.
• Lösa stöd/armar
• Tre urtag för att bearbeta armering i olika nivåer
• Ihålig bottenkonstruktion för att kunna dra igenom ett
järn för stabilitet
• Hål för att fästa i marken
• Slät konstruktion, inget som fastnar vid lyft av balken

Alla Starke Arvids egna produkter är konstruerade och producerade i Sverige
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Förvara armeringen i vår Armeringsstation och knyt armeringen i Armeringsbockarna.

Stöden/armarna är löstagbara för att underlätta bindningen
av armeringen. Inget som fastnad vid lyft av balk

Armeringsbocken har urtag för tre stöd/armar

Tekniska fakta
Art.nr:

39103

Bredd:

600 mm

Längd:

765 mm

Höjd:

1200 mm

Vikt:

15 kg

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