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Starke Arvid Gipsbock
Lyfter upp arbetet från golvet

Att förvara gips på marken är att göra sig själv en
rejäl björntjänst. När du istället använder våra
praktiska Gipsbockar hamnar skivorna direkt på
rätt plats och i rätt arbetshöjd. Det medför en rad
andra vinster: Lätt att förflytta, mindre andel skadat och obrukbart material, mindre väntan, färre
slitsamma lyft samt mindre risk att snubbla. Kort
sagt, jämnare arbetsflöden och ökad säkerhet.
Gipsbockarna frigör dina vagnar till annat än
förvaring. Placera bara bockarna jämnt fördelade
under gipset (använd alltid minst tre bockar per
last för att undvika deformering av skivorna).
Sänk sedan Lyft- eller El-8:ans flak så tar bockarna över. När du inte använder bockarna kan du
lagra dem på Gipsbocksemballaget som staplar
102 bockar på endast 1,5 m2.

Produktfördelar

Gipsbockarna är stabila rörkonstruktioner som har
genomgått och klarat omfattande säkerhetstester.
Du kan lita på att de bär upp den angivna maxlasten och att de står stadigt på underlaget. Här har
bockens fötter (rörändar) en mycket viktig funktion
eftersom de ”greppar” i golvet. Sätt därför aldrig
ändavslutningar på fötterna. Om underlaget är
ömtåligt, placera istället bocken på en masonitskiva
eller liknande. När du inte använder bockarna fälls
de enkelt ihop och tar på så sätt minimal plats.
• Lätt och snabbt att flytta gipslasten vid behov,
t.ex. vid felplacering
• Minskar andelen obrukbara gipsskivor
• Bättre ordning – mindre risk för t.ex.
snubbelolyckor
• Ergonomisk arbetshöjd
• Stark konstruktion som hopfälld tar minimal plats

Alla Starke Arvids egna produkter är konstruerade och producerade i Sverige

© Starke Arvid 2011

Med våra praktiska gipsbockar hamnar skivorna direkt på rätt plats och i rätt arbetshöjd och bidrar till jämnare arbetsflöden och
ökad säkerhet.

Gipsbocken är gjord för att fungera tillsammans med
El-8:an och Lyft-8:an och klarar en hel gipsbunt.

Tekniska fakta
Art.nr:

21000

Maxlast:

400 kg

Bredd: 		

1220 mm

Längd: 		

510 mm

Höjd: 		

660 mm

Vikt:		

6 kg

Gipsskivorna fungerar som ett arbetsbord i precis rätt arbets
höjd och med bockar jämnt fördelade under gipset undviks
deformering av skivorna.

Ny och starkare konstruktion som väger betydligt
mindre och underlättar hanteringen ytterligare

Kedjans funktion är att hålla ihop
gipsbocken - se till att kedjan
inte är skadad, lagad eller svetsad
direkt i röret

Använd alltid ändavslutningar i stål
utan plastskydd eller skador för att
få rätt fäste och undvika olyckor

Utförligare tekniska fakta samt bruksanvisningar hittar du på
www.starkearvid.se - Telefon: 0522-22 000
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