MATERIALHÄCKAR

VI STÖDJER DITT BYGGE

STÄMPHÄCK 120 X 80
Mått: 1200 x 800 mm
Vikt: 54, 9 kg

80

Lastkapacitet: 1 200 kg
Artikelnummer: 553 689
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80

Stämphäck 120x80 är lämplig för alla monteringsstöd, stämp eller liknande
som är upp till 3,0 m långa. Stämphäcken är staplingsbar i höjd och även Formmaxhäcken eller Näthäcken kan ställas ovanpå. Breddmåttet på 80 cm gör att 3 häckar får
plats bredvid varandra på ett lastbilsflak och även på höjden kan normalt sett
3 häckar få plats när flaket har ett kapell.

STÄMPHÄCK 240 X 80
Mått: 2 400 x 800 mm
Vikt: 93,4 kg
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Lastkapacitet: 1 200 kg
Artikelnummer: 566 509
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Med en längd på 2,40 m. kan monteringsstöd upp till 7,50 m
transporteras. I övrigt så gäller samma egenskaper som för
Stämphäck 120x80. Alla våra stämphäckar är varmgalvaniserade
och har lyftöglor i hörnen.

STÄMPHÄCK 160 X 120
Mått: 1 600 x 1 200 mm
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Vikt: 85,0 kg
Lastkapacitet: 1 200 kg
Artikelnummer: 566 494

160

Den här stämphäcken har en större bredd på 1,20 m vilket gör att en del
skrymmande material lättare kan hanteras. Längden på 1,60 m är lämplig
för delar upp till en längd på 5,10 m Bredden gör att 2 häckar kan
placeras bredvid varandra på ett lastbilsflak.
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FORMMAXHÄCK 120 X 80
40

Mått: 1200 x 800 mm
Vikt: 54, 9 kg

Artikelnummer: 548 490
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Lastkapacitet: 1 200 kg

Formmaxhäcken är att se som en ersättning eller komplement till vanliga
pallar med pallkrage. Formmaxhäcken gör hanteringen ute på bygget
säkrare och det blir lättare att hålla ordning på materialet. Vi kan skicka
upp till 180 klickfästen i en Formmaxhäck.
Formmaxhäcken kan staplas ovanpå Stämphäck 120x80 och 240x80.

NÄTHÄCK 120 X 80

STAPLING / HÖJD
Häckarna kan staplas upp till 6 st. i höjd
på lager och upp till 3 st. i höjd på byggen.

Mått: 1 200 x 800 mm

Vikt: 71,1 kg

Lastkapacitet: 1 200 kg

Artikelnr: 548 480

Se lastexempel för näthäcken nedan:
Lastkapacitet: 6 x 1 200 = 7 200 kg
Egenvikt: 6 x 72 kg = 432 kg
Totalt: 7 632 kg
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Näthäck 120x80 är lämplig när flera mindre delar
säkert ska hanteras på lager eller bygget. Häcken
har en tät plåt i botten och alla sidor består av ett
stabilt nät. På ena långsidan kan övre halvan enkelt
vikas ned vilket gör det möjligt att lägga i eller ta ur
material även när en näthäck är placerad ovanpå.

OBS – KONTROLL AV LYFTÖGLOR
A

Reparationer får endast
utföras av godkänd verkstad
och med orginaldelar. Gäller
alla häckar.
OBS! Måttet ”A” måste vara
inom intervallet 50 mm ±2 mm.

4.5 m

120

Last på den nedre häcken:
5 x 1 200 + 5 x 72 = 6 360 < 6 400 kg

BESIKTNINGSPROTOKOLL
Kontrollera följande besiktningspunkter:

1

Är svetsar utan sprickor eller synliga skador?

2

Är lyftöglorna utan deformationer?

3

Finns packnings- och staplingsinstruktion på häcken?

4

Är sidorna eller ståndarna utan deformationer eller skador?

5

Går luckan i Näthäcken att öppna och stänga?
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