
Ibland är det svårt att frakta otympligt skivmaterial dit man 
vill, inte minst vid jobb i befintliga lokaler. Trånga passager 
och ojämna underlag sätter käppar i hjulen för de flesta vag-
nar. Men det finns en som klarar skivan – vår Skivvagn. Med 
den slipper du anstränga kroppen i onödan. I uppfällt läge 
förvandlas vagnen dessutom till ett arbetsbord med rätt höjd, 
och du behöver aldrig förvara gips på golvet.
 
Skivvagnen har en självskriven plats i gipshanteringsflödet. 
Förse den bara med skivor från Gipsbockarna och kör till 
montageplatsen. Om du behöver skära till gipset kan du göra 
det direkt på Skivvagnen innan du flyttar det till Skivhissen för 
montering.
  

Produktfördelar
Skivvagnens stabila stålrörskonstruktion klarar upp till 
500 kg gips, vilket motsvarar knappt 20 gipsskivor. Med 
skivbordet i vertikalt läge blir vagnen mycket smal och tar 
sig fram även där det är trångt. I horisontellt läge fälls de 
fyra mindre hjulen och de inbyggda stödbenen automatiskt 
ner och ger ökat stöd när du ska bearbeta gipsskivorna.

• Ergonomisk transport av otympligt skivmaterial
• Tar sig fram genom trånga passager och över 
    ojämnt underlag
• Växla mellan horisontellt och vertikalt läge
• Fungerar även som arbetsbord

Ett arbetsbord du kan ta med dig nästan överallt

Starke Arvid Skivvagn 900/1200mm
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Tekniska fakta

Art.nr:   10600

SRA-kod:  161113

Maxlast:   500 kg

Bredd:   720 mm

Längd:   2025 mm

Höjd:   1470 mm

Arbetshöjd:  870 mm

Vikt:   100 kg

Skivvagnens ergonomi och flexibilitet gör arbetsplatsen till ett genomtänkt koncept där du både transporterar material genom 
trånga utrymmen och får ett arbetsbord för tillpassning av skivmaterial.

Transportläge med de lättrullade luftgummihjulen i bruk 
för att enkelt ta sig över ojämnheter.

Punkteringssäkra hjul 
för trygga transporter

Skivvagnen justeras enkelt mellan 
arbetsbord och transportläge med 
hjälp av en sprint

Stödbenen fälls 
automatiskt ut då 
vagnen fälls ner, 
vilket eliminerar 
tipprisken

Fällplanet låter dig hantera såväl 
900 mm som 1200 mm gipsskivor 
med bibehållen balans

Fällhandtaget skiftar 
skivvagnen mellan 
arbetsbord och 
transportvagn

Två låsbara länkhjul stabiliserar  vagnen

Skivvagnen som stabilt arbetsbord för smidig och precis 
tillpassning av gipsskivor.

Utförligare tekniska fakta samt bruksanvisningar hittar du på 
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