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Sekketralle Forsterket
Sekketralle. Forsterket modell. 

Bredere hjulgang gir også bedre stabilitet.
Kraftige lufthjul med kulelager og stålfelger. Kapasitet: 250 kg.

Alu. sekketralle
Sekketralle i aluminium. Bredere hjulgang gir også bedre
stabilitet. Kraftige lufthjul med kulelager og stålfelger.

Lav egenvekt. Kapasitet: 200 kg.

Sekketralle med høy 
forsterket rygg

Sekketralle. Forsterket modell. 
Bredere hjulgang gir også bedre stabilitet.

Kraftige lufthjul med kulelager og stålfelger. Kapasitet: 250 kg.

Trappetralle aluminium
m/trappeskinner
Luthjul: Kapasitet 200 kg.

Lasteplate 320x250 mm (bredde x høyde)



www.trallefabrikken.no 3

Se flere 
av våre 
Expresso-
traller her!

Expresso trallene er bygget på ett
modulsystem som gjør at vi kan tilpasse
trallen nøyaktig til ditt bruk. Expres-
sotrallene er standard utstyrt men du kan
selv velge  hjultype, høyde eller skjær i
vårt store utvalg av tilleggsutsyr. For mere
detaljer - www.trallefabrikken.no

Expresso traller

E24381121
E201121

27185121

Best. 
nr.

300
300
150

Kapasitet
kg

260
260
260

Hjul-Ø
mm

1300
1300
1100

Total høyde
mm

10,5
10

11,3

Egenvekt
kg

245 x 220
245 x 220
245 x 220

Fotplate
L X B mm
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Andre hjultyper og skjær, se neste side.

Tunggodstralle med støt-
tehjul og trappereimer.
Stropper for å sikre godset
integrert i trallen. Kapasitet
500kg. Egenvekt 37kg.

Tunggodstralle

Expresso
kombitralle
for hvitevarer
og møbler.



Piccolino tralle
Lett og smart tralle som enkelt

kan slås sammen. Blir kun 5 cm tykk. 
Kapasitet: 125 kg.

Fåes også i kapasitet 50, 80 og 250 kg
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Hjul nr. 25
Punkteringsfritt, høy
komfort og lang levetid
Svertefritt 

Dia: 260 mm.
Bæreevne: 200 kg

Skjær nr 10
Bredde: 430 mm
Lengde: 230 mm

Skjær nr 4
Bredde: 500 mm
Lengde: 400 mm

Skjær nr 5
Bredde:  305 mm
Lengde:: 300 mm
-

Skjær nr 6
Bredde: 340 mm
Lengde: 180 mm

Skjær nr 8
Bredde: 350 mm
Lengde::400 mm

Et profilert og slepet skjær
sikrer godset
Tilleggspris i forhold til skjær nr. 1. 

Hjul nr. 21
Luftfylte hjul m/langs-
gående mønster

Dia. 260 mm.

Bæreevne: 250 kg

Svertefrie hjul. Stillegående med kulelager
Sklisikker overflate. Fenderlister for beskyttelse av dører og vegger

Kapasitet: 150 kg og 300 kg.

Skyvetralle

Originalen
Japansk
kvalitet!

Hjul med samme diameter kan generelt erstatte hverandre

Skjær nr 1
Bredde: 220 mm
Lengde: 245 mm
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Pulverlakkert. 2 svingbare
med brems og 2 faste hjul.
Grå svertefrie hjul med 
kulelager. 

Tilleggsutstyr
Kan leveres med
230 mm lufthjul 

Artikkelnr. Dimensjon LasteflateBelastning
mm mm kg

L B H L B
sw-500.401 1040 500 966 850 452 400
sw-600.401 1190 600 1006 1000 552 500 
sw-700.401 1190 700 1006 1000 652 500 
sw-800.401 1390 800 1006 1200 752 500 

Skyvetralle
med vegger

Artikkelnr. Dimensjon LasteflateBelastning
mm mm kg

L B H L B
sw-500.100 975 500 966 880 500 400
sw-600.100 1125 600 1006 1030 600 500 
sw-700.100 1125 700 1006 1030 700 500 
sw-800.100 1325 800 1006 1230 800 500 

Sentralbrems som
låser begge hjul. 

Solide skyvetraller med gitter.
Pulverlakkert. 2 svingbare med
brems og 2 faste hjul. Grå
svertefrie hjul med kulelager.

Sammenleggbart flyttebur 
100 mm gummihjul, svertefri. Utv. H 1756   B 680   D 800 mm. 
Innv. H 1540   B 630   D 800 mm. Kan leveres med løse hyller. Belastning: 400 kg

10 
bur

 i é
n

sta
bel

Postbur/Flyttebur
Robuste og gode bur 1200x800x1800.
Todelt dør på kortsiden. 160mm hjul med
kulelager. 2 faste og 2 svingbare med
brems. 

Art. nr.
 

SW-500.1
00

Skyvetralle
med gavl
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MULTI TROLLEY - Smart og enkel!
Nyhet for deg som flytter pulter, bord etc.

Multi Trolley forenkler arbeidet vet at en person med hjelp av vognen gjør en 2-manns-jobb.
Det muliggjør en raskere og mer kostnadseffektiv håndtering av flyttegods.

PAL BAC
For løft og transport av alle typer bokser og skap. Spesifikasjoner: Gripeavstand 400-800 mm
Maks kapasitet: 750 kg Lengde på gafler: 825 mm Maks. løfte høyde: 100 mm
Spesielt beregnet på gods som er vanskelig å ta med en vanlig jekketralle
PAL-BAC kan løfte og flytte bokser/skap direkte fra gulvet.

SKAPFLYTTER
Tilt&Go
Smart 6-hjulet tralle som
snur ”På en femøring”.
Skyves enkelt under
skapet. Kapasitet 200
kg.

Håndtaket er avtagbart og tar derfor liten plass på bil
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Artikkelnr. Dimensjon Lasteflate Egenvekt Belastning Hjul
mm mm kg kg

mh-949.050 600 350 145 600 350 5,5 300 100 TP
mh-959.050 600 350 175 600 350 6,0 300 125 TP
mh-949.051 600 300 145 600 300 5,0 300 100 TP
mh-935.003 600 350 145 600 350 6,0 300 100  G
mh-939.000 600 350 175 600 350 7,0 300 125  G
mh-935.020 600 300 145 600 300 5,5 300 100  G

TP=Thermoplast   G=Gummihjul

Tralle for kontorpulter
og bord
Krok som holder godset fast på trallen. 
Lasteplate 800x480 mm. 
Gummihjul

Trillebrett
Trillebrett med sklisikker overflate. 4 svingbare
hjul med thermoplast eller mykere gummihjul.
Alle med grå svertefri bane.

Pianotraller
Smidige og solide pianotraller i aluminium. Finns med punkteringsfrie hjul og lufthjul som gir en mykere kjøring over terskler og ujevnheter.
Egenvekt 13,1 kg, kapasitet 300kg. Mål: 800x500mm.

Terskelbro
Terskelbroen er hengslet
på midten, og kan be-
nyttes over terskler med
ulik høyde. Den er lett,
enkel å håndtere og ikke
minst vedlikeholdsfri.
Lengde: 600 mm Bredde:
760 mm. Belastning 500
kg. Passer for dørterskler
med høyde fra 2-7 cm.
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Vekter opp til 170 kg.
Våre elektriske trappetraller er like lette å bruke som vanlige sekketraller.
Forskjellen er at du nå kan ta trappene enkelt og sikker i tillegg. Ta kontakt
for tilbud eller hvis du vil prøve den. Vi har tre vektklasser som har forskjel-
lig hastighet:
110 kg – 48 trinn i minuttet
140 kg – 35 trinn i minuttet
170 kg – 29 trinn i minuttet.

TUNGE LØFT, BLIR LEKENDE LETT MED  

Be o
m

tilbu
d på

leie
/kjø

p
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     ELEKTRISK TRAPPETRALLE

Be omtilbud påleie/kjøp

Vekter opp til 330 kg.
Tungt gods er farlig gods, spesielt når det også skal transporteres opp og
ned trapper. Du trenger gjerne både 2 og 3 mennesker for å gjøre
jobben. Med vår HD330 kan du alene transportere tungt gods trygt og
raskt opp og ned trapper.

Selv med last er trallen balansert slik at vekten kommer på trallen og ikke
på brukeren. Automatiske bremser som stopper 
trallen på trappekanten.



Stille og 
skånsom

jekketralle!

Stille transport!
Skånsom transport!

Hør og kjenn forskjellen!

• Stille transport
• Enkel å manøvrere
• Ingen skade på gulvflisene
• Skånsom mot alle typer gulv
Ingen støy som går gjennom bygningskonstruksjonene 
til beboere i etasjene over eller under
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Se våre jekke-
traller og

stablere her!

JEKKETRALLER
Jekketraller av høy kvalitet. Lav egenvekt (63 kg). 
Stor styrevinkel 220˚ Gaffellengde 1140 mm. 
Konstant hurtigløft, 9 pump til høyeste nivå. 
Leveres i flere lengder. Kapasitet 2.500 kg.

JEKKETRALLER
Jekketraller med god kapasitet, leveres med

polyurethanbane og dobble gaffelhjul. 
Gaffellengde 1150 mm. Kapasitet: 2500 kg.
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SNILER
Be om tilbud på 
de populære
snilene Panther
Maxi og Mini. 

Optimal plassutnyttelse
- Byggemål bak gafler 
kun 450mm

- Stor styrevinkel 210˚
- Smalere enn en 
Europall, kan kjøre 
hvor det er akkurat 
plass til en pall.

- Lav egenvekt, 
henholdsvis 203 og 
205 kg uten batteri.

Mini – kapasitet
1400 kg.
Anbefales til lettere
palletransport som
butikk og lager.

Maxi- Kapasitet 1800kg. Anbefales til tung palle-
transport, for eksempel til transport og spedisjon.

TWIN STACKER, ledestabler med
initialløft – transport og løft av to 
paller samtidig

Utnytt plassen bedre og spar penger! Twin Stacker kan
transportere og stable to paller samtidig og kan manøvrere
på trange plasser, f.eks. på lastbiler og butikk- og lager-
områder. Twin Stacker har små dimensjoner og meget god
manøvreringsevne!

Et patentanmeldt system ”låser” mast og drivenhet sammen
over 900 mm løftehøyde.
Stableren er dermed fullstendig stabil og sikker, også under
løft. Twin Stacker er meget manøvreringsdyktig også på
ujevne gulv.

Twin Stacker har design med avrundede former og er
skånsom over for både omgivelser, paller og gods. Twin
Stacker setter fokus på brukerens sikkerhet og ergonomisk
arbeidsforhold. Eksempelvis gir håndtakets gode
gripevinkler brukeren et godt og ergonomisk grep.



www.trallefabrikken.no12

Kommerflatpakket!

Grunnseksjon
Påbyggseksjon
Ekstra hylle

ENKLE SMÅVAREREOLER AV HØY KVALITET. 
REOLEN ER HELT BOLTELØS.

Lett å montere uten bolter. Fleksibelt reolsystem for lager, verksted, kontor, showrom, kjeller etc. Ferdigpakkede sett
grunnseksjoner og påbygningsseksjoner (ready-pack). Hyllene er forberedt for skilledelere med spor på 50mm. Hyllene

kan monteres pr 25mm i høyden. Kapasitet: 150 kg. pr. hylle, gjevnt fordelt. Belastning må være jevnt fordelt på
hyllene. Dybde 400 mm - som på bildet. Kan også leveres i dybde 300, 500, 600 mm. Høyde 2000 mm.

PROFESJONELL BÆRESTROPP
En utrolig lett(1kg) og solid bærestropp for profesjonell
bruk. Behagelig og sliteserk. 4 meters bånd er in-
kludert. Fastsydde sterke spenner som ikke vrir seg
under løft. Justerbar spenne på beggesider, det gjør
det mulig å raskt og sikkert løsne godset. Strikk for å
holde på overflødig bånd.

TRADISJONELL
BÆRESTROPP

Leveres med krok
eller bøyle.

Pakkebelte
Unikt og genialt pakkebelte. Legg pakkebeltet rundt godset som
låses med borrelås. Da kan man løfte for hånd eller med bære-
stropper. Uhåndterlige og tunge gods blir med ett ”lette” å bære. 
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FLYTTETEPPE VEVET
Topp kvalitet. Svært slitesterkt
150 x 200 cm • 1350 gram

25 stk. pr. pakke

FLYTTETEPPE
Lett og slitesterkt • 150 x 200 cm
1000 gram • 25 stk. pr. pakke

SURRINGER
Stropper og surringer. Stort utvalg ov
stropper og surringer. Ta kontakt!

STØTTESTANG
- Opereres med en hånd pga meget 

lav egenvekt. 

- Livstidsgaranti på pressfjær. 
- Håndtak trykkes opp og er ikke i 

veien for gods ved lasting/lossing. 

- Lav egenvekt

- Pålitelig konstruksjon

- Slitesterke og kuldebestandige 
materialer

- Fleksibel og justerbar

Kun 4,5 kg!! 

Modeller
Art.nr. Støtte 3: 2,1-2,7 m 
Art.nr. Støtte 4: 2,7-3,3 m 
Man går fra kort til lang eller motsatt
ved å snu innerrøret. Tar ett minutt.
Enkelt for bruker.
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Artikkelnr. Dimensjon Lasteflate Belastning Egenvekt Stabel
mm mm kg kg kg

L B H L B H
sc-130.500 1300 1150 1800 1210 1100 1610 600 70 600 kg/3stk
sc-200.500 2000 1150 1800 1910 1100 1610 600 88 600 kg/3stk
sc-250.500 2500 1150 1800 2380 1100 1610 600 107 600 kg/3stk

Praktiske stablebur
Stablebur er den ideelle løsningen for alle typer varer. Optimalt egnet der det er begrenset med plass, men egner
seg også for å stable i høyden. Stabil stålkonstruksjon. Høykvalitets syntetiske harpiksmaling, blå RAL 5012, Ett sett

med hjul: 100 mm polypropylen, 3 svingbare hjul og 1 fast.

Kan foldes når den er tom for å spare plass ved
hjelp av et "folde triks". Slå sammen og spar 75%
av plassen
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Elektrisk trappetralle.
Brukes mye ved transport av varmepumper, safer,

dataracks etc. Kan kjøres på batteri og med skjøteled-
ning. 500 kg kan kjøres av én person. Vekter over det bør
man være to. Egenvekt 110 kg. Kapasitet opptil 1000 kg.

Ergonomisk trekkvogn
m/6 hjul

En fantasitisk trekkvogn med 6 hjul som gjør
det lett å forsere hindringer inne og ute.

Sammenleggbart håndtak som gjør at den tar
liten plass på bilen. Bøyle for sikring av gods

Bøyle for
sikring av
gods!



Trallefabrikken as • Nygårdsveien 26 • 1400 Ski
Tlf: 23 37 97 60 • Fax 23 37 97 67 • firmapost@trallefabrikken.no
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Gulvbeskyttere
Trallefabrikkens PRO-DEKK er en ny
gulvbeksyttelse av glassfiber. Slitesterkt
og med mange års levetid. Det er
kostbart å ødelegge gulv.
Lette og sterke . 

Kapasitet 3-5 tonn avhengig av type
underlag. Mål: 200cmx80cm.

Art.nr AA100800

Det kan bli kostbart
å ødelegge gulvet
til kundene. Med
PRO-DEKK unngår
du det.

NYHET

Møbeltransporter
For løft av tunge maskiner, møbler,
safer eller skap. Leveres i sett på to.
Stropper er inkludert. Polyurethan hjul
som triller lett.

Kapasitet kg / set: 1800
Løftehøyde mm: 250
Lasteplate  mm: 600x60

Art.nr: MT30101


