
BE-GE 8018 är en mekaniskt fjädrad stol för sittstaplare

eller likande fordon med begränsat förarutrymme, som

är byggda för att framföras på släta golv.

Genom att placera fjädringspaketet bakom ryggen blir in-

byggnadshöjden mycket låg samtidigt som man inte gör 

avkall på komforten. Stolen har ergonomiskt reglage för 

viktanpassning, ryggjustering och längdjustering.

Be-Ge 8018 finns med både lågt eller högt 

ryggstöd. Modellen med hög rygg är redan i 

standardutförande utrustat med justerbart 

svankstöd och kan med fördel kombineras med 

nackstöd, vilket ger en förhöjd komfort

under längre arbetspass.

Standarder:

IT 1

EN 13490

FMVSS 302, ISO 3795, 76/115/EEC

BE-GE 8018



BE-GE 8018

BE-GE 8018 är en mekaniskt fjädrande stol med fjäd-

ringspaketet monterat bakom ryggstödet och 50 mm

fjädringsväg. Viktjusteringen sker i framkant och kan 

justeras mellan 45-130 kg. 

Tillval:

Stolarna kan utrustas med 24/48V elvärme, 

2-punktsbälte, armstöd och hipguard. Låg rygg kan 

även utrustas med manuellt luftreglerad svankjuste-

ring, något som är standard i den höga ryggen som 

också har nackstöd som alternativ.
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Manuellt luftstyrt svank-
stöd (Standard i hög rygg, 
alternativ för låg rygg)

Längdjustering 200 mm

Mikrobrytare

Viktställning 45-130kg

Nackstöd (Alternativ, endast 
för hög rygg)

Armstöd (Tillbehör)

Tiltning av sittdyna i fyra steg 
från 5° - 12° (Endast 8018 A)

Vinkling av ryggdyna, 
fem steg från 4° - 21°
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8018 har 5° fast lutning
8018 A kan tiltas 5° – 12°
i fyra lägen
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