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Användning/Säkerhet:

•  Lås vagnen med hjälp av de båda låsbara länkhjulen när du släpper greppet om den.
•  Vagnen är avsedd för transport och förvaring av stål- och träregel.
•  Lasten ska alltid vara centrerad över hyllplanet.
•  Tänk på att placera lasten på ett sådant sätt att bästa möjliga stabilitet uppnås.
•  Konsolerna kan flyttas för olika typer av last.
•  Planera din körväg och för bästa manöverförmåga och komfort
     skall åkriktningen vara med de stora hjulen först.
•  Maxlast får ej överskridas.

 Generella underhålls- och skötselråd:

•  Kontrollera följande dagligen: 
    -Att länkhjulen kan rotera och bromsas.
    -Att inga skador på gummihjulen förekommer.
•  Alla rörliga delar ska smörjas en gång/månad.
•  Kontrollera alla rörliga delar samt svetsfogar, hjul och annat 
    material minst en gång/år.
•  Tag bort eventuell ytrost samt bättringsmåla.
•  Ersätt slitna delar.
•  Är du osäker, kontakta Starke Arvid AB.

Bäste kund!
Tack för att du valt en STARKE ARVID® produkt.
Vi har mer än 25 års erfarenhet inom byggindustrin. Vi utvecklar, tillverkar 
och säljer utrustning för materialhantering som vänder sig till yrkesfolk. 
Totalt innehåller Starke Arvid produktsortiment ett 20-tal produkter. 
Se vidare på www.starkearvid.se

Service/Reservdelar:
Ett antal återförsäljare för STARKE ARVID® produkten är din grundtrygghet. Har du frågor angående service eller 
reservdelar vänd dig då till din återförsäljare eller direkt till Starke Arvid AB.

Garanti: 
Under förutsättning att instruktionerna följs, lämnar vi ett års garanti enligt NL 01. 
Produkten får ej modifieras av användaren.

Reservdelar

500kg
MAX

Reservdelar
Pos. Regelvagn komplett 11800

1 Hjul 4.00x8” Massiv 92359

1 Navkapsel, plåt 90502

2 Länkhjul 160 mm bromsat 90077

3 Balk reservdel 11801R

4 Förstärkning 11802R

5 Hylla H 11803R

6 Hylla V 11804R
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Tekniska fakta

Art.nr:    11800

Maxlast:    500 kg

Maxlast/hyllplan:  100 kg

Bredd:     745 mm

Längd:    2055 mm 

Höjd:    1390 mm

Vikt:    84 kg

Hjul:    Massiva gummihjul

Utförligare tekniska fakta samt bruksanvisningar hittar du på 

http://www.starkearvid.se - Telefon: 0522-22 000

Demonterbar för 
lägre fraktkostnad

Stora hjul i bakkant – för god framkomlighet 
vid ojämna underlag

Länkhjul – för smidig manövrering, 
båda hjulen låsbara så att du kan låsa 
oavsett vilken sida om lasten du står

Justerbara konsoler
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Tack vare Regelvagnens justerbara armar kan du enkelt ta med dig rätt typ av stålregel till den plats där du monterar för tillfället. 

Självklart klarar vagnen även transport av längre gods, till exempel 
träreglar, och gör dem samtidigt lättåtkomliga.  

Att samtidigt få med dig med skruv och verktyg till montage-
platsen är enkelt. Häng bara på de praktiska plastbackarna i 
vagnens bottenram. 


