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Käyttöohje 

Yleiskärry (lujitemuovi), 200 l ja 420 l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TEKNISET TIEDOT    VAIHTOEHDOT 
 
Tilavuus:  420 l 200 l  - Solukumipyörät (420 l) 
Materiaali:  Lujitemuovi Lujitemuovi  - Ilmakumipyörät (420 l) 
Pituus:  1570 mm 1370 mm 
Leveys:  730 mm 570 mm 
Korkeus (säiliöosa): 600 mm 450 mm 
Umpikumipyörät, halk. 400 mm 280 mm 
Jarrupyörä, halkaisija 200 mm 125 mm 
Oma paino:  35 kg 27 kg 
Enimmäiskuorma: 300 kg 200 kg 

Max 60° 

Max 60° 
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Nostokorvakkeet 
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Tuotteen käyttötarkoitus: 
Tuote on tarkoitettu työmaan yleiskärryksi. Se soveltuu kaikille normaaleille rakennus-
materiaaleille. Kärryä voidaan käyttää myös siirtonostoihin annetuissa kuormitusrajoissa. 
 
 
Käyttö / turvallisuus: 

 Käytä aina nelipistenostoa hyödyntäen kaikkia neljää nostokorvaketta. 

 Kiinnitä nostoraksit huolellisesti. 

 Älä ylitä nostoraksien maksimikulmaa! Katso kuva ensimmäisellä sivulla. 

 Aseta kuorma mahdollisimman hyvin tasapainoon ennen nostoa. 

 Poista kuormasta kaikki kärryn reunojen yli menevät tavarat ennen nostoa. 

 Älä ylitä enimmäiskuormaa missään tilanteessa. 

 Tarkista, etteivät nosto- ja tyhjennyskorvakkeet ole vaurioituneet. 

 Tarkista mahd. ilmakumirenkaiden ilmanpaine. Sopiva paine on 2,0 bar = 200 kPa. 

 Tarkista, ettei renkaissa ole ulkoisia vaurioita. 

 Tarkista jarrupyörän parkkijarru. 

 Tee edellä mainitut tarkistukset ennen jokaista käyttökertaa. 

 Noudata yleisiä nostoihin liittyviä turvallisuusohjeita (sivun alareunassa). 
 
 
Käytön rajoitukset:  

 Jätä vähintään 1/3 reunakorkeudesta vapaaksi nestemäisiä aineita siirreltäessä. 
 
 
Huolto- ja hoito: 

 Puhdista kärry heti käytön jälkeen. 

 Voitele liikkuvat osat kerran vuodessa ja aina tarvittaessa. 

 Vaihda kuluneet osat. 

 Tarkista kaikki nosto- ja tyhjennyskorvakkeet vähintään kerran vuodessa. Käytä apuna 
halkeamiskoetusspraytä korvakkeiden hitsisaumojen tarkastuksessa. 

 Tarkista lujitemuovin pinnat vuosittain ja korjaa mahdolliset kulumat ja vauriot. 

 Tarkista, että suurimman sallitun kuorman osoittava tyyppikilpi on paikallaan ja selvästi 
luettavissa. 

 Käänny huoltoa ja varaosia koskevissa asioissa suoraan Finn-Form Oy:n puoleen. 
 
 
Nostoihin rakennuksilla ja nostoapuvälineisiin liittyviä määräyksiä ja ohjeita: 

 Konedirektiivi 2006/42/EY 

 Koneasetus 400/2008 

 Asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008 

 Asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 

 Työturvallisuuslaki 738/2003 

 SFS-EN 13155 + A2, Nosturit. Turvallisuus. Irrotettavat nostoapuvälineet 


