
Foldbare arbejdsplatforme med henholdsvis 5 eller 7 funktioner som er stærke, stabile arbejdsplatforme 
som kan bruges til alt fra male opgaver, fliseskæring, lette reparationer og andre arbejdsopgaver. Det er 
kun fantasien, der sætter grænser.   
 
Begge er transportable, sammenklappelige og nemme at opbevarer, konverteres let fra arbejdsbord med 
en stor arbejdsflade til et ministillads, som giver et bredere arbejdsareal, så man ikke behøver konstant, at 
skulle flytte en trappestige.  I hvert hjørne er der monteret 3,8cm heavy duty transporthjul, 2 faste og 2 
roterende. 
 
5-i-1: 
Arbejdsflade måler 94x48cm. Ben justeres i højde fra 52cm til 
80cm. Sammenklappet fylder det ikke mere end 16cm. 
Lasteevne på 150kg. uanset funktion. Opbevar løse skruer og 
bolte i den indstøbte værkstedsbakke og brug de 8 huller i 
arbejdsbordet til de 2 medfølgende bagstopklodser eller 
monter en quick grib tang (medfølger ikke) i en af de 2 
adaptere, som også medfølger.  
 
7-i-1: 
Arbejdsflade måler 108,5x54,5cm. Benene justeres i højde fra 52cm til 78cm. Ministillads som er opgivet 
til at kunne holde til min. 250kg. Som arbejdsbord og transportvogn har et en lasteevne på 150kg. 
Sammenklappet fylder det kun 12,5cm. Opbevar løse skruer og bolte i den flytbare værkstedsbakke og 
brug de 10 huller i arbejdsbordet til de 2 medfølgende bagstopklodser eller monter en quick 
grib tang (medfølger ikke) i en af de 2 adaptere, som også medfølger. For enden af bordet er 
der et ekstra langt håndtag monteret, samt et aluminiumstrin, 1stk 230V el indtag og 3stk 230V 
el udtag.  
 
Anvendelses muligheder: 
Arbejdsbord, savbuk, ministillads, platform, rullebræt/møbelhund og transportvogn.  
 
 

ARBEJDSPLATFORM 5-i-1 & 7-i-1 

» Arbejdsplatform med  mange funktioner « 
 

Tekniske data: 

Model 7-i-1 5-i-1 

Staring varenr. STA-007-001 STA-005-001 

DB nr. 2036155 2265727 

VVS nr. 234870001 234870501 

Vægt 13,5kg 13kg 

Bredde 54,5cm 48cm 

Længde 108,5cm 94cm 

Højde sammenklappet 12,5cm 16cm 

Højde ministillads 52cm 52cm 

Højde arbdejdsbord 78cm 80cm 

Lasteevne transportvogn 150kg 150kg 

Lasteevne ministillads 250kg 150kg 

Lasteevne arbejdsbord 150kg 150kg 
Adaptor for quick grib Fliseskæring 

5-i-1 

7-i-1 


