
Frakta inte luft!

Starke Arvid Chipper

Att hantera skrymmande gipsspill tar upp kostsam tid och 
energi. Lösningen heter Chippern. Tack vare denna ”gips-
strimlare” fraktar du mer i containern varje gång, vilket 
minskar antalet externtransporter, ger mer tid till annat 
arbete och ökar personsäkerheten. 

Det strimlade gipset samlas enkelt upp i vår Fodervagn, en 
storsäck, sloda eller container. Men kopplar du Chippern 
till en störttrumma med container, kan du uppnå effekti-
viseringar du bara drömt om. Eftersom spillet strimlas ner i 
små bitar riskerar du aldrig några stopp i trumman.
 Samtidigt kan du skapa ett ”slutet” system vilket förhin-
drar att annat avfall blandas med gipsavfall. Du minskar 
dessutom antalet interntransporter.

Produktfördelar
Chippern omvandlar ditt gipsspill till chokladkakstora bitar 
och placeras enkelt där du vill ha den. Maskinen är tystgå-
ende och man behöver inte mata. Kärlens fyllnadsgrad ökar 
med hela 30-60%, vilket sparar många dyra transporter. 
Samtidigt sänker du koldioxidutsläppen. Med andra ord en 
god affär för både dig och miljön! 

• Mer kompakt förvaring reducerar uttransporter, vilket    
    frigör arbetskraft
• Interna transporter minimeras genom att koppla till
     störttumma
• Mobil, vilket underlättar uppsättande av spill-
     hanteringsstation
• Ökar kärlens fyllnadsgrad med 30-60% och minskar
     restmaterialtransporter
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Minskar dina 
koldioxidutsläpp!

Reduces 
C02 emissions



Organisera din återvinningsprocess direkt från våningsplanet/arbetsplatsen, för säker och effektiv återvinning av gipsspill.

Tekniska fakta

Ibland säger en bild mer än tusen ord och då ser det ut 
så här.

Art.nr:   37000

SRA-kod:                                  Finns ej

Bredd:   1240 mm

Längd:   600 mm

Höjd:   1030 - 1240 mm

Arbetshöjd:   900 - 1110 mm 

Vikt:    145 kg

Kraftförsörjning:   230V, 50Hz, 6,6A

Gipsbredd:                                <700 mm

Uppsamlingsplats för gipsspill för effektiv hantering rakt 
ner i container från våningsplanet, inga onödiga intern-
transporter.
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Utförligare tekniska fakta samt bruksanvisningar hittar du på 

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

Chippern är justerbar i höjdled för en 
optimal ergonomi vid din tillfälliga 
arbetsplats för återvinning

Såväl inmatning som utkast har en 
väl genomtänkt skyddanordning för 
att eliminera risken för skador

Länkhjulen är låsbara 
för stabil uppställning 
men också svängbara för 
smidiga förflyttningar


