
#newproductDen ultimata gipstransportvagnen

Starke Arvid Lyft8   3.0

Den första Lyft8:an togs fram samtidigt med inlyftssystemet 
i mitten av 90-talet av Starke Arvid. Lyft8:an har uppdaterats 
genom åren och nu till 3.0. Arvid har tagit det bästa av de 
tidigare modellerna och slagit samman till en modell med 
nya tekniska lösningar. Bland annat en unik dubbelbock 
i draghandtaget som gör att Lyft8:an får plats i trånga  
utrymmen utan att handtaget sticker ut. Centrerad fyrhjuls-
styrning som ger en kortare svängradie, lättare manövrering, 
lättare vikt samt smidigare chassi med tre upplägsströn.

Användningsområde
Lyft8:ans naturliga plats i gipshanteringssystemet är man har 
lyft in gipset i byggnaden med hjälp av inlyften. Man rullar då 
in vagnen under gipset och höjer flaket. Efter att man sedan 
har kört gipset dit det ska så sänker man flaket och låter 
istället gipsbockarna ta över arbetet i en bra och ergonomisk 
arbetshöjd. 

Produktfördelar
• Unik dubbelbock i draghandtag  
• Centrerad 4-hjulsstyrning
• Enkel, effektiv och ergonomisk hantering av skivmaterial 
• Klarar gipsbuntar upp till 1200 kg 
• Lätt i vikt och smidigt chassi
• Den perfekta länken mellan kran, lastmaskin, Inlyften 

och Gipsbockarna 
• Endast 1,6 m i svängradie åt båda hållen på grund av ny 

konstruktion
• Utdragbara strön/materialunderlägg för att kunna 

transportera  längre gips och gips levererat på pall 
• Tillval: Fällbara uppläggningsströn

Alla Starke Arvids egna produkter är konstruerade och producerade i Sverige © Starke Arvid 2018
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Tekniska fakta

Art.nr:  18900        

Maxlast:   1200 kg 

Bredd:  700 mm

Längd exkl. handtag:  1725 mm

Längd inkl. handtag:   2405 mm

Höjd:  580-730 mm

Avstånd mellan strön:  1635-2170 mm

Vikt:   170 kg

Hjul:  Polyuretanfyllda

Tillval:  Fällbara strön

Ny vinkling på handtaget 
för att misska vagnens 
längd och underlätta 
förflyttning i bygghiss

Lyft8:an är en central del av vårt numera klassiska system som hanterar gipset från lastbil till montageplats utan att en enda person behöver 
handlyfta en enda skiva. Lönsamheten beskrivs ofta som 50 % kostnadsreduktion. Ditt gips kommer upp från golvet så att du slipper 
materialskador och dålig ergonomi.

Skapa effektiva flöden genom att lasta Lyft8:an direkt med 
hjullastare från lastbil och in till rätt plats.

Lyft8 3.0 har ett nytt styrstag som ger en snäv svängradie på 
1,6 meter åt bägge håll. Kompakt chassi men med utdragbara 
strön/materialunderlägg för att kunna ta ängre gips.

Utdragbara strön/materialunderlägg 
för att kunna transportera kort och 
långt gips 

Utförligare tekniska fakta samt bruksanvisningar hittar du på 

www.starkearvid.se - Telefon: 0522-22 000
© Starke Arvid 2018

  18934Flak Skiva136
  18933Flak Skiva135
  18922-SvetsStrö Mitten121
  18924Handtag 120
  DIN 933 - M8  x 25M6S 8x25 FZB219
  80011HJUL 4.00-8 PU 6-ply418
  92882Fjäder SF-DF 3515217
  93324Axel dragstångsfäste116
  93242Hydraul 115
  93234Nylonrulle114
  93232FRP 5x50 Rörstift113
  93231FRP 10x85 Rörstift212
  92921M6S 12x20 fzb111
  92770Låsbricka Nord-Lock 13x19,5x2,5110
  18926Strö L-8 29
  18950LYFT-8 Svets17
  18713Broms14
  18711Dragstångsfäste L-813
  18708Kolvfäste12
  18462Ändbricka hydraul11
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Demonterbart handtag

Centrerad fyrhjulsstyrning ger perfekt 
kontroll även i snäva situationer 
och de punkteringssäkra hjulen ger 
trygga transporter

Påskjutsbromsen ger  
kontrollerade transporter 
och aktiveras genom att 
trycka handtaget mot 
marken

Fällbart mittströ


