
Effektiv återvinning ger utrymme för lönsamhet

Starke Arvid Industritömmare

Ur ett effektivitetsperspektiv fungerar hanteringen av  
byggavfall många gånger ganska sopigt, om uttrycket 
tillåts. Mycket energi och tid går åt till att lyfta, kasta 
och skyffla material i containrar. Det slipper du helt när 
Industritömmaren används. Samtidigt ökar personsäker-
heten – avfallet centreras automatiskt så att man slipper 
stå i containern och skyffla. Dessutom frigörs lastmaskiner 
som då kan skapa värde på annat håll, något som ytterligare 
ökar effektiviteten.

Industritömmarens korg är utformad efter Fodervagnen, 
men vinkeljärnen i korgen justeras snabbt för att passa 
de flesta kärl på marknaden. Avfallet töms sedan direkt 
i containrar som därefter är redo för transport till vidare 
förvaring.

Produktfördelar
Industritömmaren har hög lastförmåga och manövreras med 
tvåhandsfattning och en enkelt uppbyggd knappsats. Att skapa 
en miljövänlig återvinningsstation är ingen match. Rada bara 
upp containrar för olika typer av avfall och rulla sedan Indus-
tritömmaren mellan dessa på en U-balk med hjulen som enkelt 
ställs om för sidoförflyttning. 
 
• Effektiviserar återvinning
• Ökar personsäkerheten
• Frigör lastmaskiner och kranar
• Kompatibel med de flesta förekommande kärl på 
    marknaden
• Lättmanövrerad
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Tekniska fakta

Art.nr:                   32000

SRA-kod:  756263

Max. tömningskapacitet: 750 kg

Max. containerhöjd: 2400 mm

Bredd:   1570 mm

Längd:   2870 mm

Höjd:   3430 mm

Vikt:   560 kg

Motoreffekt:  2,2 kW 400 3-Fas

Transmission:  Dubbel kedjedrift

En strukturerad återvinningsstation för återforsling av returmaterial av olika slag är kanske en av de lönsammaste investerin-
garna på bygget, för att inte tala om den ökade säkerhet, trivsel och effektivitet som det medför.

Att manövrera Industritömmaren är ett säkert och 
effektivt enmansjobb oavsett väder och vind.

Skapa en återvinningsstation 
som sköts utan vare sig kran eller 
hjullastare.
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Utförligare tekniska fakta samt bruksanvisningar hittar du på 

www.starkearvid.se - Telefon: 0522-22 000

Justerbara låskrokar säkrar 
Industritömmaren vid 
containerkanten för säker 
tömning

Justerbara vinkeljärn för att 
passa andra typer av kärl

Inbyggd plattform för stabil 
tippning som enkelt frigörs 
vid transport

Uppkörningarna för att 
underlätta pålörning 
samt automatiskt säkra 
fodervagnen vid lyft

Lyftöglor för 
transport 
med kran

Justeringsspak ställer om 
hjulens vinkel om du har 
fler containrar på rad, för 
säker sidoförflyttning till 
olika returkärl


