
Möjliggör modernisering av elektrisk kraft

Starke Arvid El-8  3.0

EL-8 är utformad för ökad ergonomi, effektivitet och miljö 
i byggprocessen och är den absolut säkraste produkten 
i kategorin. EL-8 3.0 är en helt ny modell och vår mest 
avancerade gipstransportvagn, den är konstruerad för 
framtiden där alla våra batteridrivna maskiner står för 
enastående prestanda och drifttid. Med Starke Arvids El-8 
3.0 transporterar en enda person enkelt laster på upp till  
1200 kg gips. Det elektriska driftsystemet med drivning på 
bägge bakhjulen samt en boggieaxel gör att El-8:an tar sig 
fram även på ojämna underlag och minskar belastningen på 
användaren.

Användningsområde
Med EL-8 3.0 kan en person enkelt transportera en gipsbunt/
skivmaterial efter att 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
• Dödmansgrepp i körhandtaget
• Centrerad 4-hjulsstyrning
• Boggie bakaxel
• Justerbara & fällbara uppläggningsströn
• Integrerad batteriladdare
• Batteriindikator och driftindikator
• Lyftögla för hantering med kran
• En person kan ensam transportera 1200 kg

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

Art.nr:    18800

SRA-kod:   162162

Maxlast:    1200 kg

Bredd:     720 mm

Längd exklusive handtag:  1720 mm 

Höjd:    615-745 mm

Vikt:    370 kg

Avstånd mellan materialupplägg: 1300-1960 mm

Hjul:    Massiva gummihjul

Batteripaket:   24v system 115 Ah

El-8:an är en del i ett unikt koncept som frigör massor av mantimmar, skapar resurser för att göra arbetet mindre fysiskt påfrestande och tillåter att 
fler personer gör andra saker än att bara flytta gips.

Att landa gips direkt på vagnen från lastbil med kran och sedan in 
på plats skapar ett effektivt flöde.

En ny boggieaxel gör att vagnen lätt tar sig över mindre ojämnheter 
med bibehållen drivning

All manövrering sköts från handtaget där 
även dödmansgrepp och klämskydd sitter 

Handtaget är konstruerat med 
fjäderavlastning för minimal 
påfrestning av rygg och axlar

Materialunderläggen sitter säkert 
där de behövs men är fällbara för att 
smidigt glida under gipsbocken

Lyftögla för transport med kran

Bakom luckan sitter batteriindikator 
och laddsladden som enkelt sätts in i 
vanligt uttag för uppladdning

Centrerad fyrhjulsstyrning och massiva 
hjul garanterar flexibilitet och säkerhet

Säkra godset med hjälp 
av lastöglorna

Utförligare tekniska fakta samt bruksanvisningar hittar du på 

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

Boggieaxel för följsammare gång


