
SVAB Handstöd L8 kan inte bara vinklas som du vill utan erbjuder även 
fri justering inåt, utåt framåt och bakåt tack vare sitt smarta fästsystem. 
Det nedre handstödet är justerbart höjdledes i 5 lägen. Med andra ord så 
spelar det ingen roll om du har stora eller små händer, handstödet passar 
alltid!

Avlastning för handen och bättre kontroll i styrningen har varit de 
ledstjärnor som format handstödet. Långa arbetspass eller att dra 
joystickhandtaget utåt samtidigt som flera än en funktion på L8 ska köras 
kan vara ansträngande för händerna och svårt att klara av. Handstödet 
ger här bättre kontroll i styrningen och minskar den statiska belastningen 
för händerna, belastning som kan leda till att du får ont. Händerna vilar 
mot L8 precis som du vill att de ska göra med hjälp av handstödet, även 
detta bidrar givetvis till mindre statisk belastning. Även höjden kan justeras 
genom det nedre handstödet. Stödet har 5 olika lägen och kan ställas in 
så att händerna vilar och du får optimal kontroll över joystickhandtagens 
olika reglage.

Monteringen av handstödet är enkelt och kan göras av maskinföraren. 
Urkoppling av joystickhandtagets kablage behöver inte göras i samband 
med montering av handstödet. Handstödet har en modulär konstruktion 
vilket tillåter framtida tillbehör att enkelt fästas på anordningen.

Nyttan med SVAB Handstöd L8

• Ökar komforten för händerna och minskar risken för förslitningsskador 
orsakat av statisk belastning.

• Ger ökad kontroll över joystickhandtagets reglage.

SVAB HANDSTÖD L8

SVAB HANDSTÖD L8 ökar komforten, avlastar händerna och 
minskar risken för förslitningsskador. Handstödet ger bättre 
kontroll i styrningen och tillåter en flexibel justering för olika 
handstorlekar och personliga preferenser.

SVAB HANDSTÖD L8
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SVAB har många återförsäljare i Norden.
Läs mer om vårt erbjudande och hitta våra återförsäljare på www.svab.se

DRIVING TECHNOLOGY
Utan ständig utveckling, ingen utveckling alls. Så kan man sammanfatta vårt förhållningssätt inom 
det område som är själva livsnerven i vårt företag – utveckling. Entreprenadmaskiner utrustade 
med våra styrsystem och komponenter är en garanti för effektivitet, produktivitet och arbetsglädje. 
Under lång tid. Utan avbrott.
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- Passar på alla varianter av SVAB Grip L8.

- Anpassat för både höger och vänster joystickhandtag.

Teknisk data - SVAB Handstöd L8

Justerbar rotation

Justerbar framåt
och bakåt


