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Gyproc TV 1500 Dragvagn

Användning/Säkerhet
• Kontrollera påskjutsbroms samt däck före varje 

användning.
• Var speciellt försiktig vid körning utför med full 

last.
• Var uppmärksam på klämrisken vid uppfällning 

av strön.
• Maxlast får ej överskridas.
• Placera lasten centrerad på vagnen.
• Använd erforderlig skyddsutrustning.
• Vid lyft med lastmaskin eller kran, placera 

gafflar eller stropp direkt under flakets ram för 
att undvika skador på styrstag. Vagnen ska 
lyftas i maximalt upphissat läge för att undvika 
att få in luft i det hydrauliska systemet.

Generella underhålls- och skötselråd
• Alla rörliga delar skall smörjas en gång/månad.
• Kontrollera alla rörliga delar samt svetsfogar, 

hjul och annat material minst en gång/år.
• Tag bort eventuell yttre rost samt bättringsmåla.
• Ersätt slitna delar.

Användarinstruktion
• Placera lasten jämt fördelat på flaket både i 

längd och sidled.
• Fäll upp strön så även en tredje gipsbock går att 

använda.
• Kör med lasten i nedsänkt läge med tanke på 

vagnens stabilitet.
• Gå aldrig framför lastad vagn i nedförslutning.
• Var mycket försiktig i körning utför med tanke 

på lastens påskjutande effekt.
• Var försiktig i tvära svängar med last då vagnen 

har en mycket tvär svängradie.
• Var noga med uppställningen av gipsbockar vid 

avlämnande av lasten.
• Draghandtaget har två pumpfunktionslägen, 

neutral/höj samt sänk.

Uppfällbara strön

Fällbara 
last- 
stöttor

Vertikala och 
horisontella 
styrstag

4-hjulsstyrning

Pumpfunktion 
i 3 lägen

Löstagbart  
draghandtag

Påskjutsbroms

Låsspak för demontering 
av draghandtag

Vid lyft med lastmaskin eller kran, 

placera gafflar eller stropp direkt under 

flakets ram för att undvika skador på 

styrstag. Vagnen ska lyftas i maximalt 

upphissat läge för att undvika att få in 

luft i det hydrauliska systemet.
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Justering av hydrauliska systemet

Draghantag

Kedja

Justeringspunkt 
för hydraulik

Kedjefäste

Låsspak på plats

Låsspak i urgängat läge

Justering av kedjefästet i hydrauliken Kedjefästet på plats

Tekniska specifikationer
Max 
 last

Bredd Längd
Längd på 

draghandtag:
Min.  

lasthöjd
Max  

lasthöjd
Vikt Hjul/typ

1500 kg 700 mm 1620 mm 1100 mm 490 mm 650 mm 155 kg
(polyuretanfyllda)  
4 st 4.00x8" 8-lags

Tillval: Fällbara laststöttor
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När du väljer Gyproc, väljer du också en hållbar lösning
Hos Gyproc har vi under flera år arbetat intensivt med 
att skapa produkter och metoder som inte bara uppfyller 
marknadens och bygglagstiftningens krav, men också 
för framtida utmaningar när det gäller resursanvändning, 
klimat och hållbarhet.

Naturens egna material
Våra produkter är baserade på gips, ett naturligt 
förekommande material på jorden. Gips innehåller inga 
miljöfarliga eller giftiga ämnen. Dessa egenskaper är en 
viktig utgångspunkt för ett hållbart byggmaterial.

På www.gyproc.se kan du läsa mer om vårt arbete på 
detta område.

Gyproc SystemSäkring
Gyproc SystemSäkring är din säkerhet för att på ett 
optimalt sätt genomföra projekt med gipsbaserade 
lösningar för lättbyggnadsteknik. Med Gyproc 
SystemSäkring kan du känna dig säker på att alla 
system är testade dels av certifierade institut, dels i 
praktiken ute på byggarbetsplatser. Självklart lever 
alla system och produkter upp till gällande regelverk. I 
Gyproc SystemSäkring ingår även teknisk support och 
rådgivning som garanterar ett optimalt avslutat projekt – 
före, under och efter arbetet.

ISO och OHSAS
Gyproc har ett kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö-, och 
energiledningssystem med rutiner och processer som är 
certifierade av SP och uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001 och ISO 50001.

Återvinning
Gyproc gipsskivor är en ren kretsloppsprodukt. Gyproc 
har ett program för återvinning av returgips bland annat 
genom återtagning av gipsspill från byggarbetsplatser 
och återförsäljare.

https://www.facebook.com/gyprocsverige/
https://twitter.com/GyprocSverige
http://instagram.com/gyprocsverige
https://www.youtube.com/user/Gyprocse2011
https://www.linkedin.com/company/8624235


